Hotel Details
Al Rashid Residences, Madina
King Abdullah Second Ring Road next to
Al Rashid Mega Mall.
Al Madina Al Munawwarah Saudi Arabia

Phone: +966 14 835 9333
Fax : +966-14-835-9777

تفاصيل الفندق
الراشد ريزيدنسز
00966148359333 :هاتف

طريق الملك عبد العزيز الدائري الثاني

00966148359777 : فاكس

بجوار الراشد ميغا مول – المدينة المنورة
– المملكة العربية السعودية

معلومات حول الوصول

Arrival Information
Check-in and Check-out

Property Details

• Check-in: 14:00 PM
• Check-out: 12:00 PM

• 66 rooms, 32 studio
21 one bed room, 13 two bed
rooms.
Meeting Rooms

High-Speed Internet Access

:معلومات عن الفندق

:وقت الوصول ووقت المغادرة

 غرفة66 الفندق يحتوى على

 ظهرا14:00 :موعد الوصول-

 جناح بغرفة21 –  غرفة استديو32

 ظهرا12:00 :  موعد المغادرة-

.  جناح بغرفتى نوم13 – نوم واحدة
• Guest rooms Wireless, Wired
• Lobby and public areas: Wireless,
Wired
• Meeting rooms: Wireless, Wired

Parking
• Complimentary on-site parking

• Wireless, Wired
Smoke-free Policy
The hotel has smoking rooms,
subject to hotel availability.
Pet Policy

:سياسة التدخين بالفندق

:خدمات االنترنت داخل الفندق

– تتوفر غرف للمدخنين بالفندق

 خدمه الواي فاي متوفره بسرعه-

. وذلك على حسب المتاح من غرف

عاليه
يتوفر الواي فاي داخل الغرف-

• Pets not allowed.

وايضا انترنت سلكي
خدمه الواى فاى ايضا متوفره فيردهة الفندق
 خدمه الواى فاي متواجده داخلقاعة المؤتمرات

:الحيوانات األليفة

:الموقف

ممنوع تواجد الحيونات داخل الفندق

 يوفر الفندق خدمة الموقف مجانا-

.

.لنزالء الفندق

الخدمات والمرافق

GUEST ROOM FACILITIES
Connectivity & Entertainment

Inside the Room

· Wi-Fi in your room
· Flat screen TV

· Safe deposit box in room
· Free in-room mineral water
· Manual temperature control

Inside the Bathroom
· Shower
· Toilets
· Hair dryer in bathroom

خدمة رجال األعمال-

 ساعة24 مكتب أستقبال متاح-

خدمة التوصيل للمسجد النبوي-

خدمات انترنت-

) الشريف (للمجموعات فقط

مياة مجانية يوميا داخل الغرفة-

خدمة تنظيف الغرف-

موقف سيارات-

للتسوق
المركز التجاري
ّ

SHOPPING ARCADE AND MALL

Al Rashid Mega Mall adjacent to Al
Rashid Residence Madina, Mall is
home to just about every major
fashion brand in the world. From
gold to electronics, designer, labels and
luxury items, from spices to clothing,
carpets and rugs. Adding many more
like; a staggering number of food
outlets. The mall is designed with the
most luxurious of finishes and houses
brands from across Europe and the US
Goods in mall are available from all
over the world.

بضع خطوات تفصل غرفتك عن الراشد
Shops:183
Mall Booth Shops: 79
ATM Machines (Internal): 13
Parking Space:675938 Sq.

١٨٣
٧٩

المحالت التجارية
منصات البيع

١٣ ATM الصراف اآللي
٦٧٥،٩٣٨ مساحة مواقف السيارات
.مم

تسوق
 حيث تنتظرك تجربة،ميغا مول
ّ
 فيجمع المركز،عالمية المستوى
من

،العالمية

الماركات

أهم

،المجوهرات الى األجهزة االلكترونية
أدوات

الى

العالمية

والتصاميم

 وكافة،المنزل األوروبية واألمريكية
.والسجاد المميز
أنواع البهارات
ّ

SERVICES & AMENITIES

مرافق وغرف الضيوف

وسائل األتصال والترفية:

داخل الحمام:

-خدمة الواى فاى داخل الغرف

-مكان لألستحمام

 -شاشة تليفزيون

-حمام

· Business Center
· Shuttle service to Haram for
groups
· Housekeeping service

 -مجفف للشعر

· 24 hour reception
· Internet access
· Complimentary mineral water in
the room
. Parking

داخل الغرف:
خزينة حفظ المقتنيات -مياة مجانية يوميا

المطاعم الخارجية القريبة

DINING NEARBY

· Applebee’s
· Steak House
· Leo's Pizza

ابل بيسستيك هوس -ليو بيتزا

الرياضة واالستجمام

FITNESS & RECREATION

مركز األلعاب الرياضية

البلياردو

24ساعة طول أيام االسبوع

تمتع بمكان مجهز بصالة بلياردو على
أحدث طراز

-االستجمام

Swimming Pool Kids & Adults:
· Indoor Pool / Towels provided
Whirlpool
Opening Hours: Daily 08:00am

حمامات سباحة لألطفال واألفراد

to 23.00pm

Fitness Center

Opening Hours: 24 hours / 7
Days

جاكوزي سخن  -بارد
يوميا من الساعة  08:00ص وحتي
 23:00م

االماكن التي يمكن زيارتها

LOCAL ATTRACTIONS
-مسجد قباء

-المسجد النبوي الشريف

-جبل أحد

-جنة البقيع

 -مجمع الملك فهد لطباعة القران الكريم

 -مسجد القبلتين

الوصول من خالل المطار

· Qiblateen Mosque
· Qubaa Mosque
· Uhud Mountain

· Prophet Mohammed Mosque
· Janet Al Baqiaa
· King Fahd Quran Complex

DRIVING DIRECTIONS FROM AIRPORT

-المسافة  9.2 -:ك م

مطار األمير محمد الدولي -تليفون المطار 0148139999 -:

 -ال توجد خدمة التوصيل للمطار بالفندق

This hotel does not provide shuttle
service.

Prince Mohammed International
Airport
Airport Phone: 014 813 9999
Hotel direction: 9.2 km

منطقة ألعاب األطفال

الراشد

ريزيدنسز

يهتم
ّ

KID’S CLUB

بتلبية

احتياجات أطفالك ولذلك تم تخصيص
مساحة ترفيهية خاصة باألطفال
مجهزة بألعاب متنوعة ونشاطات
ّ
الرسم والفنون وشاشة لمشاهدة
أفالم األطفال

ساعات العمل يوميا  ١٠ :صباحا الى ١١
مساء

Opening Hours:
Daily from 10.00am to 11.00pm

The kids will love this colorful area
dedicated just to them, where they
can play board games, enjoy art
activities, or watch their favorite
movie

خدمة رجال األعمال

BUSINESS SERVICES

خدمة الطباعة-

· Copy service
· Fax service
· Network/Internet printing

خدمة الفاكس خدمات األنترنت-

MEETING & EVENTS

Al Rashid Residence Madina, invites
you to experience and host
meetings, receptions and
workshops in a luxurious setting.
Tastefully designed conference
rooms, attentive staff and a
surprising environment covering
area 32 Sq.

قاعة األجتماعات
Featuring two elegant meeting
rooms and pre function area with
state of the art, audio visual
equipment, projectors, DVD,
projection screens and HSI
connection.

يدعوك الراشد ريزيدنسز الى االستفادة من خدماته ومرافقه لعقد.ومجهزة بالكامل
االجتماعات وورش العمل ضمن صاله فخمة
ّ
 تتميز صالة االجتماعات بتصميمها العصري الراقي وفريق العمل االحترافي كما تحتوي صالة االجتماعات ومساحة، مترا مربعا٣٢ ومساحة رحبة تبلغ
.  البروجكتور،اللقاءات على كافة التجهيزات كالجهاز السمعي والبصري

النادي الصحي

SPA

Spacious studio, one and two
bedroom suites with complimentary
Wi-Fi & breakfast.

أنشطة صحيةسونا و حمام بخارخدمة المساج-

Reservations:
experience the relaxing Spa, please
contact our Spa team via email:
recreation@alrashidresidences.com

Opening Hours:
Daily from 8:00 am to 11.00 pm

 م23:00  ص وحتي08:00 أوقات العمل من الساعة طرق الحجز عن طريق التواصل عن طريق البريد األلكترونيrecreation@alrashidresidences.com

