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Experience the elements of exceptionality
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اكتشف تجارب استثنائية ال مثيل لها

Nestled in 52 acres of lush landscaped gardens, the 
palatial Ritz-Carlton, Riyadh is the address of choice for 
discerning a�uent travelers. With 492 guest rooms and 
suites, including 48 lavish two-bedroom Royal suites 
and 50 generous Executive suites, the hotel captures 
the essence of the city and provides ample space and 
amenities for relaxation, reflection and entertainment.

يقع فندق الريتز-كارلتون، الرياض الفخم وسط ٥٢ فدانًا من 
الحدائق الخضراء رائعة الجمال، وُيَعد الفندق خيارًا مثاليًا لعشاق 

التميز. ويضم الفندق ٤٩٢ غرفة وجناح، من بينها ٤٨ جناحًا ملكيًا 
فخمًا يضم كل منها غرفتي نوم و٥٠ جناحًا متميزًا لرجال األعمال. 
وُيَعد الفندق تجسيدًا رائعًا لجوهر المدينة، كما يوفر مالذًا مثاليًا 

ومرافق متميزة تساعد على االسترخاء والتأمل واالستمتاع.

RELAX
انعم باالسترخاء

Embrace soothing luxury and rejuvenation
وسط أجواء من الفخامة االستثنائية

The Ritz-Carlton Club level o�ers a variety of special 
services and amenities designed to ensure the 
satisfaction of business and leisure travelers alike. 
While our gentlemen-only Spa promises a welcome 
retreat from everyday cares, with a comprehensive 
menu of treatments in luxurious surroundings.

يقدم طابق رجال األعمال بفندق الريتز-كارلتون مجموعة من 
الخدمات والمرافق الخاصة الُمصَممة خصيصًا إلرضاء الضيوف 

سواء كانوا من رجال األعمال أو من الباحثين عن المتعة والترفيه. 
كما يوفر السبا الفخم المخصص للرجال فقط مالذًا مثاليًا للتخلص 

من ضغوط الحياة اليومية، باإلضافة إلى قائمة شاملة من 
المعالجات االستثنائية التي يتم تقديمها في أجواء من الفخامة.



SAVOR
تذوق

Indulge in an exquisite culinary voyage
أشهى أطباق الطعام الفاخرة

Embark upon a gastronomic journey that brings together 
the world’s greatest cuisines and finest ingredients. 
Savor authentic Italian flavors at Azzurro, contemporary 
Chinese delicacies at Hong, or a sumptuous Oriental 
and international bu�et at Al Orjouan. Then explore 
Saudi Arabia’s widest selection of Cuba’s finest exports 
in the exclusive Turquoise Cigar Lounge.

اكتشف تجربة طعام استثنائية تضم باقة مدهشة من أشهى 
األطباق من جميع أنحاء العالم، واستمتع بتذوق وجبات مميزة 
تفنّن أمهر الطهاة في تحضيرها. استمتع بالمذاق اإليطالي 
األصيل في مطعم «أزورو» والنكهات الصينية المميزة في 

مطعم «هونغ»، باإلضافة إلى بوفيه فخم يضم أشهى 
األطباق الشرقية والعالمية في مطعم «األرجوان». ليس هذا 

فحسب، اكتشف أيضًا تشكيلة كبيرة ومتنوعة من أفخم 
المنتجات الكوبية في ردهة ( التركواز ) للسيجار الفاخر.

Unwind with alluring adventures

Whether you travel for business or for pleasure, alone 
or with family, you will discover our blend of intimacy, 
seclusion and opulence a�ords you the opportunity 
to create meaningful memories in our distinctive, 
attractive spaces. While for family fun, be sure not to 
miss the lively atmosphere of Strike, our very own six-
lane bowling alley.

سواء كنت مسافرًا للعمل أو للترفيه، بمفردك أو مع العائلة، 
سوف تكتشف مزيجًا فريدًا من الخصوصية والفخامة يتيح لك 

فرصة رائعة لالستمتاع بلحظات ممتعة وذكريات استثنائية 
وسط أجواء مميزة. ولمشاركة أفراد العائلة لحظات ال ُتنسى 

من المتعة واإلثارة، احرص على االستمتاع باألجواء الحيوية في 
صالة «سترايك» للبولينج والتي تضم ٦ ممرات للعب.
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بتجارب رائعة المثيل لها
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suites, including 48 lavish two-bedroom Royal suites 
and 50 generous Executive suites, the hotel captures 
the essence of the city and provides ample space and 
amenities for relaxation, reflection and entertainment.
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التميز. ويضم الفندق ٤٩٢ غرفة وجناح، من بينها ٤٨ جناحًا ملكيًا 
فخمًا يضم كل منها غرفتي نوم و٥٠ جناحًا متميزًا لرجال األعمال. 
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