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تنطلــق خطــة إنشــاء واحــة الدوحــة اســتناًدا علــى رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030 والتــي 

ــق هــذه  ــى مركــزٍ للســياحة واألعمــال. ومــن أجــل تحقي ــة إل ــل الدول ــى تحوي تهــدف إل

الرؤيــة، ُصممــت واحــة الدوحــة لالســتفادة مــن جوانــب الثقافــة والقيــم القطريــة، 

والتقنيــات الرائــدة، والتصاميــم المبتكــرة، وأفضــل الفنــون المتاحــة.

تعتبــر واحــة الدوحــة بمثابــة مشــروع تطويــر متعــدد االســتخدامات وتتســم بتنويــع 

هائــل فــي مرافقهــا وخدماتهــا التــي تلبــي احتياجــات عــدة شــرائح وفئــات مــن ســكان 

وزائريــن وعامليــن، تأسســت فــي منطقــة معمــورة تبلــغ 440,000 متــر مربــع فــي قلــب 

الدوحــة، عاصمــة قطــر. وتضــم هــذه التحفــة المعماريــة أكبــر  مدينــة ألعــاب ترفيهيــة 

داخليــة مبتكــرة "كويســت" وفنــدق ومجمــع ســكني مــن فئــة الخمــس نجوم"بانيــن 

ــان"  كمــا انهــا  ــم "برنت ــى مســتوى العال ــر متجــر متعــدد االقســام عل ــي أكب ــري" وثان ت

تضــم تســع عشــر قاعــة عــرض ســينما" فوكــس" والكثيــر مــن المطاعــم العالميــة. 

الترفيــه  باقــة كبيــرة مــن إمكانــات  بيئــة مثاليــة الحتضــان  نظــرا لذلك،فهــي تعــد 

والتســوق واإلســترخاء حولــت مدينــة الدوحــة إلــى مركــز جــذب عالمــي، ليــس مــن أجــل 

أســلوبها الجمالــي الرائــد فحســب بــل لمــا تتمتــع بــه مــن مميــزات محطمــة لألرقــام 

القياســية و خدمــات لــكل منهــا طابعهــا الخــاص. فمنــذ بــدء التشــغيل الرســمي فــي 

عــام 2021، زار اآلالف مــن الســكان المحلييــن والســياح الدولييــن واحــة الدوحــة بغــرض 

الســياحة ومزاولــة األعمــال وقضــاء أجمــل األوقــات بحضــور إحتفاالتهــا وفعالياتهــا.

استمتع
بتجربة استثنائية
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 رحلة مشوقة
تبدأ من هنا 

مشيرب هي القلب النابض لمدينة الدوحة، وجهة ذات أهمية تاريخية ومعنوية.

من قلب مشيرب، تم ابتكار مشروع إبداعي يتمثل في واحة الدوحة.

فــال حــدود للخيــال واإلبتــكار فــي هــذا المشــروع الفريــد مــن نوعــه، سيتســنى لزوارنــا اختبــار 

المتعــة واإلثــارة واالســترخاء واالستكشــاف فــي أجــواء تحبــس األنفــاس و مرافــق ذات 

طابــع معمــاري حديــث.

قيمنا
1. المصداقية : النزاهة والجودة هما محور كل ما نفعله.

2. الشــغف : نشــعر بالحمــاس الشــديد حيــال كل مــا نفعلــه ويمكــن أن 
ات. ــاه مــن إنجــاز يتضــح ذلــك مــن خــالل نطــاق مــا حققن

3. الــوالء : إقامــة رابطــة والء متبادلــة مــن خالل االســتماع إلى عمالئنا 
واالستجابة  الحتياجاتهم

4. الحيويــة والمرونــة : نحــن علــى اســتعداٍد تــام لتلبيــة متطلبــات 
واحتياجــات الســوق المتغيــرة باســتمرار.

5. الطمــوح : نســعى جاهديــن لالرتقــاء بمســتوى المعاييــر داخــل 
مجالنــا مــن خــالل تقديــم خبــرات عالميــة راقيــة وخدمــات سلســة.

رؤيتنا
ونمــط  للضيافــة  المثاليــة  الوجهــة  نصبــح  أن  فــي  رؤيتنــا  تتمثــل 

ُتنســى. تجــارب عالميــة ال  نقــدم  الحيــاة فــي قطــر وأن 

رسالتنا
تتمثــل رســالتنا فــي تقديــم تجــارب ضيافــة وترفيــه وتســلية مميــزة 

للــزوار مــن داخــل قطــر وخارجهــا، فــي بيئــة مذهلــة، تتــالءم مــع الخدمــة 

ــا الرائعــة المقدمــة لعمالئن
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علــى  الدوحــة  واحــة  تأسســت 

لالســتثمار  حالــول  شـــــــركة  يــد 

معاييــر  ألعلــى  وفقــًا  العقــاري، 

ــي  ــون عالمــة فارقــة فـ الجــودة لتكــ

لمدينــة  العـــــقـــــــاري  المـــــــشـــهد 

ــقود المقبلــة.  ــة خــالل العــ الدوحــــــ

باســتخدام  المشــروع  فتصميــم 

البيضاويــة  المعماريــة  الهندســة  

متعددة الوظائف التي تــــرسي بنية 

تحتيــة متعــددة المســتويات ُتتيــح 

االنشــطة  مــن  كبيــر  عــدد  إقامــة 

واحــد. مــكان  فـــي  الشــيقة 

تم تحــــديد المــفاهيم   ونــــطاق

العمــل  مــــــن   خـــــــــــالل  تــطــــــــبيق 

أتمتــة  فــي  كامبــس"  "ســمارت 

ُمتطلبــات  جانــب  إلــى  المبانــي 

المســتدامة. المعيشــة 

االســتدامة  تقييــم  لنظــام  وفقـــاً 

اعتمـــــــــــاد  تـــــــم   فقـــــد   العالمــي. 

لهــذا  اســــــــــتراتيجية  GSAS فريــدة 

المشروع تركز  على  فلسفة متكاملة 

لحلــول مبتكــرة مــن أجــل تنفيــذ هــذا 

النطــاق. واســع  التصميــم 

الطاقة،الزوار ”
والوقت”

ــرج ذو  يتكــون المشــروع مــن ب
طوابــق  أربعــة  طابقــا؛   28
األقســام  متعــدد  لمتجــر 
وقاعــات  ترفيهــي  ومنتــزه 
ســينما ومواقف للسيارات، 
باإلضافــة إلــى فندق وشــقق 
ثمانيــة  علــى  تمتــد  ســكنية 
بيضاويــة  وحديقــة  طوابــق 
مســاحتها  تبلــغ  الشــكل 

مربــع. متــر   27,500

فــي  الســيارات  مواقــف  تتســع 

 2,500 مــن  ألكثــر  الســفلي  الطابــق 

ســيارة، باالضافــة إلــى تســع نقــاط 

وصــول  تضمــن  ودخــول  خــروج 

الــزوار بســهولة إلــى كافــة المرافــق 

والخدمــات.

حلول جريئة
 لتحديــــــات
العــــــمارة
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مراعاة المعايير 
البيئية

يتطلب مشروع بهذا الحجم مسؤولية كبيرة، لذلك 
توجب علينا إتباع أعلى المعايير و اإلجراءات في مرحلة 
البناء وعند االستخدام لتقليص االثار البيئية وضمان 

استدامة المشروع.

الطاقــة  علــى  التركيــز  تــم  وقــد 

المتجــددة مــن خــالل اســتخدام 

ــل  ــمسية داخـــ ــواح الشـــ األلـــــــــ

اســتخدام  وإعــادة  المشــروع 

ميــاه الصــرف الصحــي فــي أبراج 

التبريــد وري الحدائــق والقضــاء 

على النفايات حيثما أمكــن ذلك.

إدارة  نظــام  نشــغل  أننــا  كمــا 

المســاهمة  إلــى  يهــدف  بيئيــة 

البيئيــة  القضايــا  معالجــة  فــي 

وتقليــل األثــر البيئــي إلــى أدنــى حد. 

ويشــمل ذلــك نهجــاً مســتدامًا 

لتوريــد المــواد المســتخدمة فــي 

ــرائها  ــات وشـــــ تقديــم الخدمـــــــــ

واســتخدامها والتخلــص منهــا 

وإزالتهــا والتــي تمتُثــل لمعاييــر 

 ."14001 "أيــزو 

 Dome القبــة  حديقــة  توفـــــــــــر 

التــوازن  مــن  جـــــــــــوًا   Garden

والهدوء، وتتيح الفرصة لالبتعاد 

عــن صخــب الحيــاة والتواصــل 

ــزوار  مــع الطبيعــة. إذ يمكــن لل

التجــول فــي الحديقــة الخضــراء 

مســاحة 27,500  علــى  تمتــد  التــي 

المســارات  وبيـــــــن  مربــع،  متــر 

المرصوفــة بالحصــى التــي تتعــرج 

عبر المساحات الخضراء الكثيفة. 

المناظــر  مهندســو  تمكــــــــــــن 

الطبيعيــة مــن جلب 136 شــجرة 

 - العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن 

 3000 عــن  عمــره  يزيــد  بعضهــا 

عــام؛ والنتيجة هي واحة خضراء 

ومــع  محميــة.  بيئــــــــة  داخــل 

ذلــك، علــى بعــد بضعــة دقائــق، 

يمكــن لضيوفنــا التمتــع بجولــة 

شــيقة فــي مدينــة المالهــي، أو 

األزيــاء  محــالت  فــي  التســوق 

فــي  وجبــة  تنــاول  أو  الراقيــة 

إحــــــــدى المـــــطاعم الــــــــذواقة.

او مشاهدة أحدث االفالم.
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بانيان تري الدوحة
في السيجال مشيرب 

مالذ لإلسترخاء
داخل المدينة

بانيــان تــري الدوحــة هــو أول فنــدق بانيــان تــري ُتديــره شــركة "أكــور" تحــت مظلــة 

الشــراكة اإلســتراتيجية بيــن بانيــان تــري وأكــور  واحــة الدوحــة فــي دولــة قطــر 

ومنطقــة الشــرق األوســط. 

عمــل مصمــم الديكــور الداخلــي الشــهير جــاك غارســيا علــى تصميــم 

والروائــع  العصريــة  الراحــة  بيــن  يمــزج  الــذي  الدوحــة  تــري  بانيــان 

المعماريــة الصديقــة للبيئــة. َيضــم الفندق 126 غرفــة إقامة فاخرة بما 

فــي ذلــك 66 جناحــًا و 215 شــقة فندقــة ذات خدمــات كاملــة، وشــقق 

بنتهــاوس ذات طابقيــن لالقامــات القصيــرة والطويلــة، و"بانيــان 

تــري ســبا" مــع مرفــق العــالج المائــي المتميــز إلــى جانــب خمســة 

مطاعــم فخمــة: "ســافرون" التايالنــدي، "كلمــكاري" الهنــدي، "إل 

غالنتــي" اإليطالــي، "بانيــا" مجلــس الردهــة، و"ڤرتيجــو" كلــوب  علــى 

السطح ذو المنظر البانورامي )360 درجة( الذي يوفر أجمل إطالله 
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فــي  األعمــال  حــي  كامــل  علــى 

الدوحــة، والكورنيــش والمدينــة 

القديمــة. 

نقــدم لزوارنــا مجموعــًة مختــارة 

فــي مجــال الضيافــة والترفيــه 

أجــواء  ضمــن  والتســلية، 

المميــزة  فالســمة  مرموقــة. 

الخدمــة  هــي  الدوحــة  لواحــة 

بهــا  ســيحظى  التــي  الرائعــة 

الــزوار مــن موظفينــا المدربيــن 

تدريباً عاليا والحريصين على تلبية 

متطلباتكــم علــى أكمــل وجــه.

هدفنــا إدخــال البهجة علــى قلوب 

ضيوفنــا في كل زيــــــــارة. يوفــــــر 

وجهــة  الدوحــة  تــري  بانيــان 

ــة للضيــوف مــع  مرموقــة وهادئ

إقامة ملؤها الصـــــفاء والســالم. 

كونــه  المعــروف  تــري  بانيــان 

والمراعــي  للـــــــبيئة  صديـــــــــــق 

يــــــــرتقي  الثقافــي،  للطابــع 

بمعايير الضيافـــــة مــــــــن خــــــالل 

والفـــــــــــن  المتميــزة  البيئـــــــــة 

والخــــدمات  والشـــــــــمولـــــية 

الجــودة.  العاليـــــة 
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برنتان الدوحة
وجهة األحالم

يرحــب " برنتــان" المميــز بالتــراث الباريســي بجميــع العمــالء في متاجــره الفاخرة 

ــاء الراقيــة الملهمــة، وتنــوع العالمــات التجاريــة  منــذ عــام 1865. يشــتهر باألزي

الكبــرى للمصمميــن هــي مــا يجــذب عشــاق الموضــة.

ســيكون ثانــي أكبــر متجــر فــي العالــم بعــد المقــر الرئيســي فــي بوليفــارد 

هوســمان فــي باريــس وأكبــر متجــر متعــدد األقســام فــي الشــرق 

األوســط علــى مســاحة 40,000 متــر مربــع. 

صمــم المتجــر المهنــدس المعمــاري الشــهير، يابــو بوشــلبرغ 

علــى أعلــى مســتوى مــن الفخامــة والرقــي. فهنــاك الكثيــر 

لرؤيتــه واستكشــافه وأكثــر مــن 100 عالمــة تجاريــة عالميــة 

حصريــة و 14 مطعــم ومقهــى. 

يتميــز " برنتــان " بنهــج مبتكــر فــي قطــاع البيــع بالتجزئــة، 

ممــا يوفــر للعمــالء خدمــات جديــدة ومميــزة فــي التســوق، 

مســبقًا  الموضــة  مجموعــات  أحــدث  طلــب  يمكــن  إذ 

العالميــة  المــاركات  أشــهر  مــن  قطــع  تصميــم  وســيتم 

الدوحــة".  برنتــان   " خصيصــًا لمتجــر 

ســيضم المتجــر أيضــًا مجموعــة مــن المصمميــن المحلييــن ومــن 

أنحــاء الشــرق األوســط، ممــا يمنحهــم منصــة ابداعيــة تتيــح لهــم 

فرصــة اطــالق العنــان للمخيلــة وتقديــم قطــع فريــدة مــن نوعهــا

واستشــارة  األزيــاء،  مصممــي  مــع  التواصــل  للعمــاء  يمكــن  كمــا 
المتســوقين الشــخصيين، والحصــول علــى خدمات التوصيــل، وطلب قطع 
مــن أحــدث المجموعــات عبــر المنصــة اإللكترونيــة لمتجــر " برنتــان فرنســا".
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تجربة عالمية
المستوى 

تقــدم هــذه الوجهــة النموذجيــة 

الضيافــة  فــي  المتميــزة 

الراقــي  الحيــاة  وأســلوب 

تجربــة اســتثنائية لجميــع أفــراد 

اســتقطبنا  لذلــك  العائلــة. 

التجاريــة  العالمــات  فقــط 

إذ  محالتنــا.  إلــى  المرموقــة 

الشاســعة  المســاحات  توفــر 

صيحــات  أبــرز  "برنتــان"  فــي 

الموضــة العالميــة لعشــاقها 

إلــى  وســينضم  المميزيــن. 

مــن  كل  الكبــرى  العالمــات 

كلــوي،  فالنتينــو،  غوتشــي، 

دي أن جــي، جيفنشــي، زينيــت، 

جيــالن، كوليــت،  أشــي،  بوتيــي، 

إيزابيــل مــاران، راف ســيمونز، 

جــورال،  ميليــس  موشــينو، 

رالــف لورين، وألكســندر فوتيي. 

مجموعــة  إلــى  باالضافــة 

واســعة مــن خيــارات األطعمــة 

الجــودة  عاليــة  والمشــروبات 

الــزوار.   احتياجــات  تلبــي  التــي 

الغنيــة  المميــزات  هــذه  كل 

الدوحــة  واحــة  مكانــة  تُعــزز 

كوجهــة  الخريطــة  علــى 

محببــة وتُســهم بشــكل كبيــر 

فــي جــذب الســياحة إلــى دولــة 

قطــر. 
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كويســت، أول مدينــة ترفيهيــة داخليــة فــي قطــر، وجهــة متميــزة بمــا تقــدم علــى الصعيــد 

الترفيهــي فــي الدوحــة فهــي ال شــك فريــدة مــن نوعهــا و مخصصــة لمحبــي التشــويق 

والمغامرات، مبنية علـــى مبـــدٔا تسلســـل زمني - الماضــــي، الحاضــــر والمســــتقبل،  

بحيث يستكشف الضيوف الماضي في قرية أوريكس، ويلعــــبون فــــي الحاضــــر 

في مدينــــة الخيــــال، ويكتشفون المســــتقبل فــــي الجاذبيــة الكونيــة.

هــذه التجربــة التفاعليــة تمتــد علــى 32000 متــر مربــع و تضــم أكثــر مــن 30 لعبــة 

ومرفقــًا ترفيهيــًا، ومنهــا األفعوانيــات واأللعــاب عاليــة اإلثــارة التــي ترفــع 

مســتوى األدريناليــن، وألعــاب المحــاكاة الخاضعــة للتحكــم بالوســائط، 

وتجــارب الواقــع االفتراضــي، والمرافــق الترفيهيــة للعائلــة، التــي تقــّدم 

لكــم تجربــة ال مثيــل لهــا فــي الدوحــة.

كويست
عالم االثارة
والتشويق
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سيســتمتع الباحثــون عــن التشــويق بــال شــك بتجربــة ترفيهيــة 

مليئــة بالعجائــب والســحر بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. كمــا 

توفــر كويســت تشــكيلة مــن المطاعــم و المقاهــي التي تناســب 

جميع األذواق و منها مطعم بالنيت هوليود الشــهير بأطباقه 

بتنــاول  للراغبيــن  خارجــي  بمدخــل  يتمتــع  والــذي  الشــهية 

الطعــام فيــه دون زيــارة كويســـت، ومقهــي “كويســت” الــذي 

يقــدم مجموعــة مــن المخبــوزات و الحلويــات و المشــروبات 

الســاخنة و البــاردة المميــزة، و مطعــم "ســـبيس كانتينـــا" الــذي 

و  الترفيهيــة  بالمــدن  المحبوبــة  و  الســاخنة  باألطبــاق  يمتــاز 

ــراب" للمأكــوالت الخفيفــة؛ ــك "سـ كشـ

و هناك تشكيلة واسعة و خيارات عديدة من الهدايا التذكارية 

متواجدة في متجر تايــم كويســت و مطعم بالنيت هولييود.

حصــدت كويســت الدوحــة علــى لقبين 
لألرقــام  غينيــس  موســوعة  فــــي 
القياســية ألطــول ٔافعوانيــة داخليــة 
ؤايضــا  بــك"  

ٕ
ا "قطــار  العالــم  فـــي 

ٔاطـــول بــرج هبــوط داخلــي فـــي العالــم 
البركانيــة" "العاصفــة 
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تتزايــد شــعبية البــادل فــي جميــع أنحــاء العالــم، فمــن الســهل تعلمهــا واالســتمتاع بهــا  

فهــي رياضــة مليئــة بالمنافســة والقــوة تلعــب بالشــراكة العبيــن ضــد العبيــن. 

ال تضــم واحــة الدوحــة ثالثــة مالعــب بــادل فحســب، بــل توفــر متجــر يضــم جميــع 

المعــدات الالزمــة للبيــع أو التأجيــر باإلضافــة إلــى القهــوة والوجبــات الخفيفــة. 

علــى  المالبــس  تبديــل  غــرف  وتضــم  المرطبــات،  لبيــع  آالت  تتوفــر  كمــا 

خزائــن للتخزيــن اآلمــن أثنــاء اللعــب مــع توفــر مواقــف ســيارات مخصصــة 

للمالعــب.

 

يتم الحجز عن طريق تطبيق وتساب او التصال المباشر

او اإليميل 

ماعب
البادل

مليئة بالمنافسة والقوة
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ڤوكس سينما 
شاشات ساحرة 

الســينما األضخــم واألفخــم في 

قطــر، تقــدم ڤوكس ســينما

سلســلة األفــالم األكثــر شــهرة 

علــى  المنطقــة  فــي  واثــارة 

عالمــي. مســتوى 

تضــم الســينما 19 شاشــة منها 

أربــع قاعــات لكبار الشــخصيات 

.VVIP وقـــــاعة

 VIP ســينما  تصميــم  تــــــــم 

للصغــار  حيــث يمكــن ألوليــاء 

االمــور مرافقــة ابنائهم، تركـــــــــــز 

االفــالم  أحــدث  تقديــم  علــى 

المتحركــة. والرســوم 

 IMAX تقــدم الســينما  شاشــة

متعــددة الحــواس يبلــغ طولهــا 

20 متــر لعرض األفالم بأســلوب 

مشــوق وحيــوي.

تقــدم واحــة الدوحــة صالــة بولينــج 

مكونــة مــن ثمانيــة حــارات ذات 

انتظــار  وقاعــات  إضافــي،  بعــد 

يمكن تناول الطعام بها وقاعات 

خاصــة الحتفــاالت االطفــال.

االســتمتاع  إلــى  الــزوار   يميـــل 

ــة نكهــات  ــزة وتجرب ــات ممي بوجب

لمحبــي  نقــدم  لذلــك  جديــدة. 

الطعام كل ما يتطلعون إليه من 

المجلــس  فــي  أطبــاق عالميــة 

لتـــــجارب  بالسينمــــــــــا  الخــاص 

لهــا.  مثيــل  ال  وتجربــة  ذواقــة 
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نكهات
مميزة 

ڤـرتيجو
يقــع Vertigo ذو الســقف المفتــوح علــى الســماء والمطــل علــى النجــوم فــي  

الطابــق 28 مــن فنــدق بانيــان تــري يعــد أحــد أعلــى نقــاط المشــاهدة وأكثرهــا 

تشــويقًا فــي الدوحــة. يقــدم Vertigo تجربــة ال مثيــل لهــا مــن قائمــة مشــروبات 

البحــر  مــن  نكهــة  فيهــا  عالميــة  ومأكــوالت  جديــدة،  وخلطــات  مبتكــرة 

المتوســط ضمــن أجــواء مفعمــة بالحيويــة والموســيقى.

للحجز و االستفسار:

+974 3990 5558

  +974 4410 3338 
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سافرون
ويقــدم  جوائــز  عــدة  علــى  حائــز  مميــز  تايالنــدي  مطعــم 
تجربــة طعــام راقيــة وأســلوب طهــي متــوارث عبــر األجيــال، 
إلــى جانــب اســتخدام المكونــات األصليــة. تتميــز القائمــة 
المبتكــرة بنكهــات أصيلــة وراقيــة مــن القصــور الملكيــة 
التايالنديــة واألطبــاق اإلقليميــة المفضلــة التــي ُتقــَدم مــع 

لمســة مبتكــرة وفنيــة.

+974 4410 3310 
+974 3992 0808

إل غالنتي
مســتوحى  تــري  بانيــان  فــي  األصيــل  اإليطالــي  المطبــخ 
Il Cuoco Galan� "مــن كتــاب الطبــخ لفينتشــنزو كــورادو 

te" - وهــو مايســترو مــن القرنيــن 18 و 19 كان أول طاهــي 
يقــدم  المتوســط.  األبيــض  البحــر  مطبــخ  عــن  يكتــب 
المطعــم المأكــوالت اإليطاليــة التقليديــة باســتخدام أجــود 

المكونــات فــي أجــواء مرموقــة.

+974 4410 3310 
+974 3992 0808

كلمكاري 
كلمــكاري مســتوحى مــن فــن القالمــكاري وكلمــة "قلــم" 
اليدويــة  الحــرف  إلــى  إشــارة  فــي  العربيــة، وذلــك  باللغــة 
والعــرض الفنــي للتاريــخ القديــم والحديــث للهنــد. يمــزج 
المطعــم بيــن أحــدث تقنيــات الطهــي والمأكــوالت الهندية 
متعــددة األوجــه، وُيقــدم إحــدى أبــرز تجــارب الطهــي فــي 

العالــم بأســلوب مألــوف ومبتكــر فــي الوقــت نفســه.

+974 4410 3310 
+974 3992 0808

بانيا الونج
"بانيــا" مجلــس حلويــات ذو طابــع آســيوي ومــكان رائــع 
والبــارد،  الســاخن  بيــن  يــوازن  االوقــات،  اجمــل  لقضــاء 
وكذلــك الحلــو والمالــح. وهــو مســتوحى بشــكل أساســي 
مــن مأكــوالت شــرق آســيا، المشــبعة بتقنيــات المعجنــات 
المبتكــرة. يعــد وجهــة رائعــة لتنــاول المعجنــات الطازجــة 

المتخصصــة والمشــروبات.  والقهــوة 

+974 4410 3310 
+974 3992 0808

أشهى االطباق
بانيت هوليوود

أول فــرع للمطعــم الشــهير ذو الطابــع األمريكــي الــذي تــم 
افتتاحــه فــي المنطقــة، يعــد أحــد أكثــر المطاعــم شــعبية 
فــي العالــم بطابعــه  التقليــدي حيــث يقــدم الطعــام الرائــع 
والترفيــه فــي آن واحــد، تــم إطالقــه ألول مــرة فــي عام  1991 
مــع نجــوم هوليــوود منهــم سيلفســتر ســتالون، وبــروس 

ويليــس وديمــي مــور وأرنولــد شــوارزنيجار.

حاليــًا، تنتشــر مطاعــم "بالنيــت هوليــوود" فــي المنتجعــات 
إلــى فروعــه فــي  إلــى الس فيغــاس باالضافــة  مــن غــوا 
ــات المتحــدة األمريكيــة ومالطــا. وال شــك  باريــس والوالي
والخدمــة  المعروفــة  األمريكيــة  األطبــاق  تشــكيلة  أن 
الرائعــة واألجــواء النابضــة بالحيــاة تجــذب رواد المطعــم 

مــرة تلــو األخــرى.

+974 6625 7930
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تويغا
حــب  مــن  مســتوحاة  الســواحلية(،  باللغــة  افــة  ر )الز
بالمناظــر  ُفتــن  والــذي  يقيــا  إلفر ي  ياتــور بر فالفيــو 
فــي  مناخًيــا  اعتــداًلا  واألكثــر  الســاحلية  الطبيعيــة 
المدينــة  ســحر  يحاكــي  أن  فالفيــو  اد  أر مالينــدي. 
وهــو مطعــم  مختلــف  مكانــي  داخــل مفهــوم  الجامــح 
العالــم  أنحــاء  جميــع  مــن  العمــالء  ليتمكــن   ، تويغــا 
واآلســيوية  اإليطاليــة  بالنكهــات  االســتمتاع  مــن 
الجديــدة فــي بيئــة طعــام مصممــة إلمتــاع الحــواس. 
بــة االلتقــاء بيــن الشــرق والغــرب  الجميــع مدعــو لتجر
الضيافــة،  وحســن  بالترفيــه  ملــيء  بهيــج  جــو  فــي 
حيــث توجــد فــرق الــدي جــي المباشــرة بجانــب منطقــة 
تكــون  ألن  أقــرب  بــة  تجر المرئيــة.  الطعــام  إعــداد 

الطعــام.  إلعــداد  مســرًحا 

كوفا
مونتي نابوليوني 

مّثــل   ،1817 عــام  ميالنــو  فــي  أبوابــه  فتــح  أن  منــذ 
المثالــي  المــالذ  دائًمــا  نابوليونــي  مونتــي  كوفــا  مقهــى 
ســواء.  حــد  علــى  والفنانيــن  والفالســفة  للموســيقيين 
كمــا أصبــح كوفــا أحــد أقــدم المقاهــي فــي إيطاليــا معروًفا 
ــه  ــه لحرفيتــه وخبرت علــى مســتوى عالمــي وتــم االحتفــاء ب
الفــذة وتميــزه فــي المنتجــات. لــن يقــاوم الضيــوف تنــاول 
الكعــك الكالســيكي المحبــوب والبســكويت المقرمــش 
والمعجنــات الرقيقــة المليئــة بالكريمــة وفطائــر الفاكهــة 

والمزيــد.

كريزي بيتزا
يتبنــى كريــزي بيتــزا مفهومــًا جديــًدا ومرًحــا لتنــاول الطعــام. 
حيــث يجلــب شــغف وروح إيطاليــا إلــى طاولــة الطعــام مــع 
طريقتهــم الخاصــة فــي صنــع البيتــزا، والتــي تعتبــر أيقونيــة 
لتميزهــا بعــرض مشــوق للبيتــزا فــي جــو نابــض بالحيــاة. 
تجربــة بيتــزا فريــدة وال مثيــل لهــا - تــم افتتاحــه ألول مــرة 
فــي كوســتا ســميرالدا اإليطاليــة المذهلــة. كمــا يســعى 
المطعــم إلــى تطويــر أشــهر األطعمــة اإليطاليــة باعتبارهــا 

متعــة حقيقيــة.

التواصــل  يمكــن  برنتــان  حــول مطاعــم  المزيــد  لمعرفــة 
معنــا علــى الرقــم : 

+974 444 6200

أتلييه 
بيير ماركوليني 

الشــهير  الشــوكوالتة  لصانــع  يعــود  األصــل،  بلجيكــي 
وصاحــب لقــب أفضــل شــيف معجنات في العالــم، والحائز 
الحلويــات والمعجنــات  يبتكــر  أخــرى.  علــى جوائــز عديــدة 
النــادرة  والمكونــات  الــكاكاو  باســتخدام  والشــوكوالتة 
مصــادر  أفضــل  مــن  مباشــر  بشــكل  األخــرى  والغريبــة 
المكونــات القادمــة مــن مصــدر اإلنتــاج مباشــرة مــن جميــع 
أنحــاء العالــم. يشــتهر بييــر ماركولينــي بفنــه االســتثنائي 
والفريــد، كمــا يقــدم آلــة صنــع اآليــس كريــم فــي دقيقــة 
واحــدة، باإلضافــة إلــى الــدروس التفاعليــة لشــرح عمليــة 
صنــع الشــوكالتة كل ذلــك ال يمكــن تفويتــه فــي بوتيــك 

بييــر  ماركولينــي.

اكس واي اس تي 
منماثيو كيني
يقــدم الرائــد ماثيــو كينــي إلــى الدوحــة 

البحــر  لمطبــخ  النباتــي  نهجــه 
األبيــض المتوســط والشــرق 

واي  إكــس  فــــــــي  األوســط 
اس تــي، حيــث يتفنــن فــي 

إضفــاء لمســات نابضــة 
بالحيــاة ومرحة لألطباق 
والتقليديــة  الثقافيــة 
يتميــز  المخـــــــــتلفة. 
النباتــي  المطعــــــــم 
بمحيــط  الحديــث 
جميــل ومســتدام 
عالــم  صممــــــــــه 
الشــهير  النبــات 
باتريــك بــالن، بمــا 
في ذلــك الجدران 
الخضراء المورقة 
جنًبــا إلــى جنــب مع 
الطيــور،  أقفــاص 
يمـــــــــــنح  مـــمــــــــا 

الضــــــيوف شــعور 
الطعــام  تنـــــــــــــاول 
جميلــة. غابــة  فــي 

إلــى  بـاإلضافـــــــــة   
مشــروبات  قـــائمة 

متنـــــــوعة.

أشهى االطباق
ميتر شو

أخصائــي  أول  شــو  ميتــر  يعــد  الدوحــة،  إلــى  لنــدن  مــن 
معجنــات شــو فــي العالــم. نســخة حديثــة مــن المعجنــات 
الفرنســية لالنغمــاس فــي تجربــة التــذوق األكثــر تميــًزا، هــو 

المــكان المناســب ألفضــل الحلويــات والشــو شــوكليت 
الضيافــة  خدمــة  المقهــى  يقــدم  كمــا  المدينــة.  فــي 

الخارجيــة.  الطلبــات  ويســتقبل 
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وايلد أند ذا مون
توجــه  عــن  عبــارة  وهــو  متميــز،  نباتــي  ومطعــم  مقهــى 
لنمــط حياتــي نباتــي، أنشــأه مجموعــة مــن عشــاق الطعــام 
يكــون  ألن  يســعون  الذيــن  التغذيــة  وخبــراء  والطهــاة 
الطعــام يكــون مفيًداولذيــًذا فــي آن واحــد. يقــدم المطعــم 
يمكــن  التــي  الصحيــة  الخيــارات  مــن  واســعة  مجموعــة 
االســتمتاع بهــا مــن اإلفطــار إلــى العشــاء بمــا فــي ذلــك 
العصائــر الطبيعيــة والمصنوعــة مــن حليــب المكســرات 
والســلطات والبرغــر النباتــي كذلــك الحلويــات والوجبــات 
الخفيفــة – وبالتأكيــد جميعهــا نباتيــة خاليــة مــن الهرمونات 

المصنعــة.

روسوز نيويورك 
بيتزاريا

الشــيف  بــه  اشــتهر  نيويــورك  طــراز  علــى  بيتــزا  مطعــم 
أنتونــي روســو الــذي أراد الجمــع بيــن مباهــج المحادثــات 
لــن  والشــهي،  اللذيــذ  الطعــام  تنــاول  مــع  المبهجــة 
علــى  تماًمــا  والمعــدة  الطازجــة  الوجبــات  الــزوار  يقــاوم 
الوصفــات  نزاهــة عائلــة روســو  . حيــث تعكــس  الطلــب 
ــدوي  ــن الي ــات والعجي ــة باســتخدام أفضــل المكون األصلي
والصلصــات المصنوعــة مــن الصفــر، يســعى المطعــم 
لتوفيــر كــرم الضيافــة والشــعور باالنتماءواأللفــة فــي بيئــة 

ولطيفــة. رســمية  غيــر 

المزيد أشهى األطباق
ودائما هنالك المزيد من االبتكار لدينا، نستقطب أفضل المطاعم من حول العالم لنقدم لكم 

تجارب ال مثيل لها  بخيارات متعدده،  ولنضفي روح من الحيوية للمكان لتتمتعوا بأجمل التجارب 

ولتشاهدوا أمهر الطهاه يحضرون أشهى االطباق من قلب المطعم.

يمكــن  برنتــان  مطاعــم  حــول  المزيــد  لمعرفــة 
 : الرقــم  علــى  معنــا  التواصــل 

+974 444 6200
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خريطة الموقع
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فندق بانيان تري
هاتف : 3333 4410 974+

واتساب : 0808 3992 974+
banyantree.com/qatar/doha 

ڤوكس سينما
هاتف: 6111 4410 974+

هاتف: 8594 5015 974+

كويست
هاتف: 3444 4410 974+
www.dohaquest.com 

برنتان الدوحة
هاتف: 6200 4410 974+

صندوق البريد : 2202 
www.printemps.com

واحة الدوحة
واحة الدوحة، شارع الخليج، الدوحة

ص.ب: 7800 
هاتف : 4100 4410 974+

 info@dohaoasis.com  : البريد اإلكتروني
www.dohaoasis.com : الموقع اإللكتروني


