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أرقى وأفخم قاعة مناسبات ومؤمترات 
مبكة املكرمة

منذ بدء العمل يف إنشاء مرشوع قاعه مكة الكربى والكل 

يرتقب االنتهاء منها , ويتسائل عن موعد افتتاحها .

يعترب املرشوع ليس كبقية املشاريع التي تعودنا عليها ملا له 

من إطالله فريدة عىل مدخل مكة املكرمة ، فيها الكثري من 

اإلبهار وروعه الفخامه والجامل واالبداع. 

تتسع  قاعة مكة الكربى ألكرث من ٢٠٠٠ ضيف وتتميز 

بالخدمة الفندقية الراقية. 

قاعة مكة الكربى ليست مجرد قاعة لإلحتفاالت , انها املكان 

األنسب لعقد املؤمترات املحلية والدولية. 

قرص مللتقى الجميع
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» الزفاف يف قاعه مكة الكربى ليلة ال تنىس وتبقى 

للذكرى، من أجل هذا إجتمعنا تحت سقف واحد «.

تكرث املناسبات يف كل مكان وزمان ولكن يف 

قاعة مكة الكربى يصبح احتفالك رائعاً بكل املعاين.

 املناسبة يف قاعة مكة الكربى حدث يجمع بني الفرح 

وفنون الضيافة الفاخرة والتميز يف الخدمة الشخصية 

وقامئة الطعام العاملية التي تقدم بطرق فنية، االمر الذي 

يجعل املناسبة يف قاعة مكة الكربى حدثاً فريداً .

َحَفالْت الِزَفاْف
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قاعة مكة الكربى لديها فريق متخصص يعمل عىل تصميم 

الحفالت بشكل ابداعي وبفخامة مطلقة وبألوان راقية جذابة 

مع إضاءة براقة باإلضافة ايل إهتاممه بأصالة الضيافة.

خدمات التصميم تشمل :

- الجو العام لحفل الزفاف.

- باقات الورود.

- بطاقات الدعوة.

- السيارة الخاصة لنقل العروسني

َتْصِميم 
الَحَفالْت 
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يقوم فريق من املتخصصني من ذوي الخربة العاملية بتنسيق 

االحتفاالت واملؤمترات، 

 وتشمل خدمات التنسيق:

- إدارة اإلحتفاالت واملؤمترات وعمليات االستقبال.

- تنسيق شامل ملستلزمات اإلحتفاالت واملؤمترات.

- تنسيق االضاءة والصوتيات.

تَْنِسيْق 
الَحَفالْت  
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 ليلة ال 
تنسى 
وتبقى 
الذكرى



سواء كانت املناسبة زفاف أو اجتامع أو مؤمتر أو محارضة أو 

حفل تخرج

 فإن قاعة مكة الكربى هي األنسب ألن مساحتها الواسعة 

وإمكانياتها الفخمة باالضافة اىل خربات الضيافة العاملية تجعل 

منها املكان األمثل لتجربة ال مثيل لها.

الُمنَاَسبَاْت
َوالٌمْؤتََمراْت

املناسبة ليست مجرد تجمع ولقاء، إنها إحتفالية تتجدد 

بها الحياة ، ولذلك غريت قاعة مكة الكربى مفهوم كل 

املناسبات من مجرد حدث عابر إىل لحظاٍت إستثنائية 

تبقى للذكرى.
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تناسب جميع مناسباتكم 

بمساحتها الواسعة والفاخرة 



قاعة مكة الكربى تضم عدد من القاعات املجهزة بالكامل 

الستضافة إجتامعات الرشكات وأحداثها الخاصة يف أجواء 

مييزها التفرد والرقي

اِْجتَماعاْت
الَشِرَكاْت 
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 الَحَفالْت 
الَخاِرِجَية  

قاعة مكة الكربى لالحتفاالت واملؤمترات تضمن خدمات 

يف غاية الجودة بأيدي خرباء ذوي مهارات عالية يربعون 

يف تقديم قوائم متنوعة من الطعام لجميع أنواع 

الحفالت الخارجية.
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  قاعة مكة  الكربى لها أسلوب خاص يوفر خيارات رائعة 

تتناسب مع حفالتكم الداخلية والخارجية األمر الذي يجعلها 

ذكرى تخلد مدى الحياة.



ذكرى تخلد 
مدى الحياة






