
AUTUMN PROMOTION

•  All mentioned rates include sumptuous breakfast in Sawa restaurant.

•  20% discount at Sawa, Al Sufra, El Faro , Amwage, Café Murano &  Bohemia excluding Tobacco 

    and 20% discount on Spa by Clarins treatment.

•  This promotion is valid from 1 September till 27 December 2018. & based on availability and hotel confirmation.

•  Rates are available for a maximum of 9 rooms, for bookings of 10 rooms & above please contact our sales team

•  To honor promotional rates, request to be shared from company email or a valid employee ID is required upon check in.  

•  Other Terms & Conditions apply. 

Book your special rates via: reservations.marsamalaz@kempinski.com | 4035 5555 

WEEKDAYS

QAR 625

QAR 925

Single               Double

QAR 775

QAR 1,400

QAR 675

QAR 975

QAR 825

WEEKENDS

QAR 900

QAR 1,200

Single               Double

QAR 1,050

QAR 1,400

QAR 950

QAR 1,250

QAR 1,100

Deluxe Room - Pearl view (75 m2)

Deluxe Room - Sea view (75 m2)

Deluxe Room - Pool view (75 m2)

Deluxe Suite - Pearl view (120 m2)

ROOM TYPE



∞jôÿG ¢VôY

تشمل األسعار املذكورة أعاله بوفيه فطور يف مطعم سوا.• 

يشمل العرض خصم ٢٠٪ عىل سوا، السفرة، الفارو، آمواج، مقهى مورانو و بوهيميا ما عدى التبغ و خصم ٢٠٪ عىل عالجات السبا• 

هذا العرض صالح من ١ سبتمرب حتى ٢٧ ديسمرب ٢٠١٨ . يستند هذا العرض عىل توفّر الغرف و املوافقة املسبقة من إدارة الفندق.• 

هذه األسعار صالحة لحجز ٩ غرف كحّد أقىص، لحجز ١٠ غرف وما فوق يرجى اإلتصال بقسم املبيعات• 

للحصول عىل األسعار الخاّصة، يجب طلب الحجز عرب الربيد اإللكرتو³ الرسمي للرشكة أو إظهار بطاقة عمل صالحة.• 

تطبّق الرشوط واألحكام.• 

٥٥٥٥ ٤٠٣٥ | reservations.marsamalaz@kempinski.com :إحجزوا أسعاركم الخاّصة اآلن

أّيام األسبوع

٦٢٥ ر.ق

٩٢٥ ر.ق

فردي               زوجي

٧٧٥ ر.ق

١،٤٠٠ ر.ق

٦٧٥ ر.ق

٩٧٥ ر.ق
٨٢٥ ر.ق

 نهاية األسبوع

٩٥٠ ر.ق

١،٢٥٠ ر.ق

فردي               زوجي

١،١٠٠ ر.ق

١،٤٠٠ ر.ق

٩٠٠ ر.ق

١،٢٠٠ ر.ق
١،٠٥٠ ر.ق

غرفة ديلوكس-إطاللة اللؤلؤة (٧٥ م٢)

غرفة ديلوكس-إطاللة البحر (٧٥ م٢)
غرفة ديلوكس-إطاللة حّمام السباحة (٧٥ م٢)

جناح ديلوكس-إطاللة اللؤلؤة (١٢٠ م٢)

صنف الغرفة


