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BOUDL COMPANY شـركـة بــودل

الفنادق الحالية
المملكة العربية الســعودية

الرياض
١- نـارسـس الريـاض

٢- بـريـــرا العليـا
٣- بريرا قرطبة
٤- بريرا الوزارات
٥- بريــرا النخيل

٦- منتجع بريرا حطين
٧- عـابـر اليـاسـمين
٨- عـابـر الصـحـافـة
٩- عـابـر المـونسيـة
١٠- بـــودل العـلـيــــا
١١- بـــودل الصحافة
١٢- بــودل خـريـــص
١٣- بـودل الفـيـحـاء
١٤- بـودل المصـيـف
١٥-بودل المونسيـة

١٦- بـودل المـلـز
١٧- بودل الورود
١٨- بودل القصـر
١٩- بـودل جـابــر
٢٠- بـودل المـروج

دولة الكويت
الكويت

٤٤- بـودل السـالميـة
٤٥- بودل الفحيحيل

القصيم
٣٤- بودل الفاخريـة
٣٥- بودل البندقية

٣٦- بـودل بـريـدة
٣٧- بــودل الـرس
٣٨- بودل النخيل

حفر الباطن
٣٩- بودل الميدان

٤٠- بودل ســيتي سنتر

الطائف
٤١- بـودل الطائف

آبها
٤٢- بـــودل آبــهــــا

محايل عسير
٤٣- بودل محايل عسير

جدة
٢٣- نارسـس أبـحر
٢٤- بودل قـريـش
٢٥- بودل التحلية
٢٦- بـــودل حــــراء

٢٧- بودل فلسـطين

المجمعة
٢٢- بـودل المـجـمعـة

٢١- بـودل الوادي

الدمام
٢٨- بــريـــرا الـدمــــام
٢٩- بودل الكورنيـش
٣٠- بـودل الشـــاطــئ

الخبر
٣١- منتجــع بريرا العزيزية

٣٢- بــودل جـارديـنـيـا
٣٣- بـودل  الخـبـر

Kuwait
Kuwait City
44- Boudl Al Salmiya
45- Boudl Al Fahaheel

Existing Hotels

Kingdom of Saudi Arabia
Riyadh
1- Narcissus Al Riyadh
2- Braira Al Olaya
3- Braira Qurtubah
4- Braira Al Wizarat
5- Braira Al Nakheel
6- Braira Hattin Resort
7- Aber Al Yasmin
8- Aber Al  Sahafa
9- Aber Al Monisia
10- Boudl Al Olaya
11- Boudl Al Sahafa
12- B o u d l  K h u r i s
13- Boudl Al Faihaa
14- Boudl Al Masif
15 -Boudl Al Monisia
16- Boudl Al Malaz
17- Boudl Al Woroud
18- Boudl Al  Qasr
19- B o u d l  G a b e r
20- Boudl Al Moroj

Al Qassim
34- Boudl Al Fakhrya
35- Boudl Al Bondoqia
36- Boudl Bridah
37- Boudl Al Ras
38- Boudl Al Nakhil

Hafr Al Batin
39- Boudl Al Maidan
40- Boudl City Center

Al Taif
41- Boudl Al Taif

Abha
42- Boudl Abha

Mahail Asier
43- Boudl Mahail Asier

Jeddah
23- Narcissus Obhur
24- B oudl  Qorish
25- Boudl Al Tahlia
26- Boudl Hiraa
27- Boudl Palestine

21- Boudl Al Wadi

Al Majmaa
22- Boudl Al Majmaa

Al Dammam
28- Braira Al Dammam
29- Boudl Al Corniche
30- Boudl Al Shatea

Al Khobar
31- Braira Al Azizia Resort
32- Boudl Gardinia
33- Boudl Al Khobar
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BOUDL COMPANY شـركـة بــودل
المستقبلية الفنادق 

المملكة العربية الســعودية
٤٥- نارسس المدينة
٤٦- نـارســـس الخـبــر
٤٧- نـارسـس عســير
٤٨- بريرا السليمانية

٤٩- بــريـــرا مـكة
٥٠- بريرا المدينـة
٥١- بــريـــرا جــدة
٥٢- بريرا الطائف

٥٣- بريرا خميس مشــيط
٥٤- عابـر خميس مشيط
٥٥- عــابــر التـخـصــصـي

٥٦- عابـر أشبيليا
٥٧- عابـر عـنـيـزة

٥٨- عـــابـــر آبـهـــا
٥٩- بودل الجبيل
٦٠- بودل ا§حساء
٦١- بـودل الجــوف
٦٢- بـودل جيــزان
٦٣- بـودل نجــران
٦٤- بـودل عــرعـــر
٦٥- بـودل تـبــوك
٦٦- بـودل البـاحـة
٦٧- بـودل يـنــبــع
٦٨- بـودل طـريــف

Future Hotels
Kingdom of Saudi Arabia

45- Narcissus Al Madinah
46 - Narcissus Al Khobar
47- Narcissus Assir
48- Braira Al Taif
49- Braira Makkah
50- Braira Jeddah
51- Braira Al Madinah
52- Braira Al Solaimaniah
53- Braira Khamis Moshiet
54- Aber Khamis Moshiet
55- A b e r  A l  Ta k h s o s y
56- Aber Ashbilia
57- Aber Onyzah

58- Aber Abha
59- Boudl Al Jubail
60- Boudl Al Eehsa
61- Boudl El Jouf
62- Boudl Jizan
63- Boudl Najran
64- B o u d l  A ra r
65- Boudl Tabuk
66- Boudl El Baha
67- Boudl Yanbu
68- Boudl Trif



Boudl Brief نبذة عن بودل
تأسست شركة بودل للفنادق والمنتجعات عام 1959 م
تحت مسمى “ مؤسـسة صالح بن ناصر الخليوي وأوالده
التجاريـة ”، حيث بدأت مسـيرتهـا بتجارة المواد الغذائيـة
إستيـراد� وتصدير� وتوزيعـ�، فكـانت هي الشـركة ا�ولى
لتـوزيـع المـواد الغـذائـيـة بالمـنـطـقـة الشـرقيـة، و فـي
عـام 1985 م وبعـد دراســـة محـكـمـة لـســوق صـنـاعـة
الـســيـاحـة وإتجـاه الـمـمـلـكـة لـتـنـميـة وتطـويـر موارد
السياحة التي تـحظى بها المملكة قررت الشركة دخول
عالم الصناعة الفندقية و ذلك بإنشاء أول فنـدق يحمل
إسم “ الخليوي ” بمدينة حفر الباطن، وخالل عدة أعوام
بـدأت الشـركـة في النـمو لتشـمل مدن عدة بالمـملكـة
العـربـيـة السـعوديـة لتصـبح إسم� رائد� في مجـال إدارة

وتشغيل الفنادق بالخليج العربي

رؤيتنا: الخيار ا�ول للضيف والريادة في الصناعة الفندقية.

أهدافنا: تقديم خدمات مميزة للضيف تحقق رضاه التام.

أهدافنا ا§ستراتيجية:
• الحفاظ على مركزنا في صدارة الصناعة الفندقية في

   المملكة العربية السعودية.
• اºرتـقاء بمسـتوى خدماتـنا لتـكون دائما متميـزة وذات

   جودة عالية.
اسـتثماراتـنـا من خالل مزيـج أكبـر عائـد على  • تـحقـيق 

   تسويقي متكامل.
• إقامة فنادق و شقق فندقيـة و منتجعات متفردة في

   أسواق جديدة.
• المساهمة في خدمة المجتمع.

قيمنا التنظيمية:
• الضيافة                         • اºبداع                            • المصداقية

• العمل الجماعي        • المعاملة الراقية      • الوالء

Boudl Hotels & Resorts was founded in 1959 under the
name of "Saleh Bin Nasser Al Khailawi & Sons Trading
Est.", Started its business in food supplies trading,
importation, exportation, and distribution. It was the
�rst company to distribute food supplies in the Eastern
province. In 1985, After a deep study of the Tourism
Industry and Kingdom's Direction To develop the tourism
resources, the company decided to enter the world of
the hotels industry by establishing the �rst hotel named
“Al Khailawi" in Hafr Al-Batin. Among several years the
company started to grow and expand in several cities
in Saudi Arabia to become a leading name in the
management and operation of hotels in the Arabian Gulf.

Our Vision: To be the �rst choice for the guest and be
                        the destination in the hotel industry.

Our Mission: To provide excellent service to all guests
                           & achieve full satisfaction.

Our Strategic Objectives:
• Maintaining our position at the forefront of the Hotel
  industry in the Kingdom of Saudi Arabia.
• Achieving the greatest return on our investments
  through an integrated marketing system.
• Upgrading our services to be always distinct & of
  high quality.
• Establishing unique hotels, hotel apartments & resorts
   in new markets.
• Contribution in community services.

Our Organizational Values:
• Hospitality            • Creativity                  • Credibility 
• Teamwork             • Humanity                  • Loyalty
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Hospitality Pioneers رواد الضيافة الشيخ محمد بن صالح الخليوي
Mr. Mohamed bin Saleh Al Khlaiwi

اتـــسمت ثـــقافة الضيـافة العربيـة بـــالكرم بين ثـقافـات
الشعوب المختـــلفة وإمتدت هذه ا�صـالة بـإمتداد أرض
وطننا المملكة العربية السعودية، من هنا أتت أّول مبادرة
من الشيـــخ صــالـــح بن نــاصر الخليـوي في صيـاغـة اسـم
لمفهــوم أصالة الضيافة العربية منذ العام 1959 ميالدي
فبدأ الجهد و اºصرار بالعمل على تحقيق نجاح يليق باسم
الوطن وبـاسم صـاحب المبـادرة، فتّوج بالجوائـز المحليـة
و العالميـة مما غـرس بنـا نحن أبنـاء الـوطن في مواصلـة
مبادرتنـــا ا�ولـى في صيـاغـة اسم أصبـح مرتـبط� ارتباطـا
وثيق� باºبتكار و اºســتثمار و الصناعة و اºدارة للعديد من
العالمـات التجاريـة التي بـاتت تنـافس مثيـالتها العـالمية

في قطاع الضيافة الفندقية.

The Arab hospitality is characterized by generosity
among the cultures diversity. The genuineness is
spread through our homeland the Kingdom of Saudi
Arabia, This is where the �rst initiative of sheikh Saleh
bin Naser AlKhlaiwi came from, It is the foundation
of the authentic Arabic hospitality since 1959 through
hard e�orts and determinative to achieve a suitable,
success for the name of our country and the initiative
owner. This hard work led to national and international
awards which encouraged us to complete our �rst
initiative in building a name well connected to
creativity, industry, investment, and management
for many competitive brands in the hospitality �eld.

محمد بن صالح الخليوي
رئيس مجلس اºدارة

Mohamed bin Saleh Al Khlaiwi
Chairman Board of Directors
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Demonstration of Boudl مسيرة بودل

مشوار ا�لف ميل يبدأ بخطوة، فالنجاح يولد النجاح و نجاحاتنا شكلت
دافـع قـوي وراء سعينـا المستـمر لتوسـيع نطـاق نشاطاتنا التجاريـة
داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ومع إنقضاء أعوام عديدة
سعي� إلى مرادنا واجهنا العديد من العقبات وكل عقبة كانت تمثل
تحـدي قوي لنا لنجتـازه فكـان البد أن نضـع تصـور للمسـتقبل لـذلك
كانت الرؤية واضحة منذ اللحظة ا�ولـى فـي تأسـيس شـركـة بودل

للفنادق والمنتجعات لتشغيل وإدارة الفنادق.

خالل مسـيرة الشركة في مجال الصناعة الفندقية، أنشأت العالمـة
التجـارية بـودل التي حققت نجاح� باهر� وأصبحت العـالمـة التجاريـة
ا�ولى في مجال «إدارة وتشغيل الفنادق، ثم أنشأت الشركة عالمات
تجارية أخرى مثل ” فنادق ومنتجعات نارسس ” ذات التصنيف الخمس
نـجـوم، ” فـنـادق ومنـتـجـعـات بـريــرا ” ذات التـصنـيـف ا�ربـع نـجـوم

” فنادق عابر ” ذات الثالث نجوم.   
 

ومن أسباب هذا النجاح، التمسك بالمعايير الفندقية العالمية ومزجها
بروح الضـيافة العربيـة مما خلق مفـهوم جـديد في عـالم الضيافة
تمكنت منه شـركـة بودل للفنـادق والمنتجعات تحقـيق العديد من
أهدافهـا اºقليميـة والدولية ومازال لدينا الكثير والكثير لنقدمه في

عالم صناعة الضيافة.

The journey of a thousand miles begins with a step, Success gene-
rates success and our success has been a strong motivation for our
continued pursuit of expanding our business activities both inside
and outside Saudi Arabia. As many years passed in pursuit of our
destiny, we faced many obstacles that were a strong challenge for
us to overcome. We had to have a vision for the future, so the vision
was clear enough since the �rst moment of the establishment of
Boudl Hotels and Resorts to operate and manage hotels.

During the company's route in the hotel industry, Boudl Brand was
created which has achieved great success and became the �rst
brand in the «management and operation of hotels”. The company
has also established other brands such as the “�ve-star Narcissus
Hotels & Resorts”, “Braira Hotels & Resorts” With a four star rating,
“Aber Hotels” with three-star rating.

On of the reasons of this success is to uphold international hospit-
ality standards and blend them with the spirit of Arab hospitality,
that has created a new concept in the hospitality industry. Boudl
Hotels & Resorts has achieved many of its regional and international
goals and we still have a lot to o�er in the world of the hospitality
industry.

خالد بن ناصر الخليوي
العضو المنتدب

Khaled Saleh AlKhelaiwi
- Managing Director -

الشيخ خالد بن صالح الخليوي
Mr. Khaled bin Saleh Al Khlaiwi
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Creativity Homeland وطن ا§بداع

المملكة العربية الســعودية، أرادت لها قيادتها الحكيمة
أن تكون الدولـــة ا�كثـرتـميـــز� ورّقيـــ� بيـــن دول العـالم.
دولـــة قّويـة شأنـــها عظيم بقيادتـها الرشيدة وشعبـها
وإقتصادها، دولة عظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ”حفظه اÎ ورعاه“
ووّلي عهده صاحب السمو الملكي ا�ميرمحمد بن سلمان
”حفظه اÎ“ ،حكومة تعشق التّميز مستمرة في العطاء

والتطوير ،وتسعىإلى تحقيق الخير للبشرية اºنسانية.

من قمـــة إلى قمـــة بـهمم  ال تـــعرف اºنـكسـار، تـواصـل
الـمملكـــة العربيـة السـعوديـة ونـواصل نـحن معها في
تحقيق اºنجازات ، بفضل اÎ تعالى ثم بأهداف وطموحات
صـــاحب الـــفكر والـــهمم الـعالية ،وّلي الـــعهد صـاحب
“ Îالســـمو الملكي ا�ميـــر محمد بن سـلمان ” حفظه ا
حيـــث أطـــلق ســـموه رؤيـــة المملكـــة 2030 ،طموحاتـــه
وطموحاتـــنا مســتمره ليس لها حدود، يقرأ ونقرأ الواقع
ويـخطط ونـخطط للمسـتقبل، نهجه ونهجنـا التحديث،
التطويـــر والتّميـز ،لتـكون المملكـــة العربيـة السـعوديـة

دولة استثنائية.
ناصر بن صالح الخليوي

الرئيس التنفيذي

Kingdom of Saudi Arabia’s leadership has planned
for the country to be the most distinguished and
prestigious among the world countries, Strong due
to the wisdom of its leadership, people, and  economy
A powerful nation under the leadership of the
custodian of the two holy mosques King Salman
bin Abdulaziz, the crown prince Mohammad bin
Salman, The government that is passionate for
development and works hard to bene�t all humanity.

With Allah’s graciousness, from one success to
another, the Kingdom and we share its achievements
due to the goals, ambitions, and constant endeavors
of the deputy crown price Mohammad bin Salman,
He has ambitiously launched vision 2030, where
he and we read and plan for the future, His and our
path is to modernize and develop the kingdom to
be an exceptional and more recognized country
among the world’s countries.

Naser bin Saleh AlKhelaiwi
Chief Executive O�cer

الشيخ ناصر بن صالح الخليوي
Mr. Naser bin Saleh Al Khlaiwi
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Board of Directors مجلس ا§دارة

Nasser bin Saleh Al-Khelaiwi
Member Of Board

Chief Executive O�cer

ناصر بن صالح الخليوي
عضو مجلس اºدارة

الرئيس التنفيذي

Khaled bin Saleh Al-Khelaiwi
Member Of Board
Managing Director

خالد بن صالح الخليوي
عضو مجلس اºدارة

العضو المنتدب

Maziad bin Saleh Al-Khelaiwi
Member Of Board

مزيد بن صالح الخليوي
عضو مجلس اºدارة

Saif bin Saleh Al-Khelaiwi
Vice-Chairman

سيف بن صالح الخليوي
نائب رئيس مجلس اºدارة

Mohamed bin Saleh Al-Khelaiwi
Chairman
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Organizational Chart الهيكل التنظيمي
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Narcissus Hotels & Resorts فنادق ومنتجعات نارسـس

Narcissus Hotels were launched to meet the brilliant
vision and history of “Boudl Group”. Narcissus Hotels
re�ect a great picture that combines International
architecture and modern luxury.
Narcissus hotels group consists of hotels and resorts,
all ranked 5 stars. The future plan for Narcissus is to
establish luxurious hotels at Makkah, Al Madinah,
Al Khobar and Aseer region. All representing a cul-
tural and majestic heritage.

Each room of Narcissus hotels have the �ve-stars
classi�cation to meet all the needs of the hotel guests
whether, families, individuals, corporate or VIP guests.

Narcissus Hotels & Resorts provides a diversity of ser-
vices and facilities, such as The Cove Restaurant that
specializes in savory seafood. Where East Meets the
West, Magnolia Lounge o�ers a variety of Eastern
and Western cuisine as well as its varied drinks. It has
Narcissus Spa which is specialized in health care.

تأتي فنادق ومنتجعات نارسـس تلبية �حتياج ضروري ورؤية
ذكية تفرضها طبيعة وتاريخ بودل، حيث تعتبر ” نارســـس “
الصورة الرائعة التي تجمع بين تاريخ المعمار العالمي وبين

الرفاهية الحديثة في أبهى صورها.
تشمل العالمة التجارية ” نارسـس “ فنادق ومنتجع جميعها
من فئة الخمس نجوم كما تـــضم المرحلـة المسـتقبليـة
لنارسس فنادق في مدينة مكة المكرمة، المدينة المنورة،
الخبر و عسير بجانب الفنادق والمنتجعات الحالية بالرياض
ومدينـة جـدة وكـل فنـدق ومنتـجع منهما يمثـل واجهة

حضارية راقية لتراث عريق.
تحتوى غـــرف كل فندق من فنادق نارسـس على مميـزات
خـاصـــة كفندق خمـس نـــجوم، ولكن في مجموعـها أو
عمومها تتنوع هذه الغرف بما يتناسب مع إحتياجات كافة

ضيوف الفنادق من أفراد وعائالت وشخصيات هامة.

وتـشمل فنادق ومنتجعات نارسـس خدمات متنوعة مثل
مـطعـــم ” ذا كوف “ المتـخصـــص بـالمــأكوالت البحريــة
ومطعـم ملتـقى الشـرق والغـرب الذي يقدم مجمـوعـة
متنوعة من المطابخ الشرقية والغربية وأيض½ ماغنوليا الونج
ومــا يقدمــــه من مشـروبــات متـنـوعـة بـجـانــب نـارســي

سـبـا الـمـتـخـصـص فـي الـرعـايـة الـصـحـيـة.
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فنادق ومنتجعات ” نارسس “ الحالية فئة الخمس نجوم

LocationالموقعCityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

Olaya main street, Tahleya crossroadsشارع العليا العام مع تقاطع شارع التحليةRiyadhالرياضNarcissus Riyadhنارسـس الرياض

Olaya main streetشارع العليا العامRiyadhالرياضNarcissus Classic Towerنارسـس كالسيك تاور

Al-Corniche, near by «Amanat» Jeddahالكورنيش، بجوار أمانة جدةJeddahّجدةNarcissus Boutiqueنارسـس بوتيك

Obhur, infront of Kingdom Towerأبحر، أمام برج المملكةJeddahّجدةNarcissus Obhur Resortمنتجع نارسـس أبحر

Current “ Narcissus ” Hotels & Resorts Five Star category

فنادق ومنتجعات ” نارسس “ فئة الخمس نجوم  المستقبلية

CityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

Al MadinahالمدينةNarcissus Al-Madinahنارسـس المدينة

Al KhobarالخبرNarcissus Al-Khobarنارسـس الخبر

RiyadhالرياضNarcissus Al Olayaنارسـس العليا

Future “ Narcissus ” Hotels & Resorts Five Star category
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Braira Hotels & Resorts فنادق ومنتجعات بريـرا

ُتعد فنادق ومنتجعات بريرا ذات تصنيف ا¿ربع نجوم واحده
من أهم وأشـــهر العالمـات التجاريـة في مجال السـياحة

والفنادق لعدة إعتبارات أهمها؛
• الفخامـة التي يـشعر بها الضيوف في كافـة أرجـاء هذه

   الفنـادق. 
• قدرة ا�دارة على مزج الطـابـع الكالسيكي العربي المعروف  
   بـالضيافـة وا¿صـالـة مع وسائـل الرفـاهيـة الحديثـة التي
   تـتّمثل في الخدمـات وا�مكـانـيـات الـموجوده بــفنـادق

   ومنتجعات بريرا.

كمـا يـمكن للضيـف بـأن يسـتمتع بـالرفاهية في الفنادق
والمنتجعات القائمة حالًيا إضافة إلى 8 أخرى تحت ا�نشاء
لهذا من بين كل فنادق مجموعة بودل إستطاعت فنادق
ومنتـجعات بـريـرا أن تحتل المرتبـة ا¿ولى من بين الفنـادق
ذات فئـــة ا¿ربـع نـجوم كمقصد للعائـالت ورجـال ا¿عمال
وا¿فـــراد وهذه حقيقـــة يـشهد بـها كل من أقــام بـهذه
الفنــادق أو المنتجعات كما أن الرفاهية والخدمات الرائعة

تجعل تكرار الزيارة وا�قامة هدف½ مستقبلي½.

Braira Hotels & Resorts, which is consist of five &
four star hotel is considered to be one of the most
important and most famous brands in the �eld of
tourism and hotels for many considerations:
• The luxury felt by guests in all hotel parts.
• Mixing the classical Arabic style known for its hosp-
  itality and authenticity along with modern luxury
  which is present in all hotel services.
More over, the guest can enjoy the luxury current
Hotels & Resorts in addition to 8 under construction
hotels.

That’s why among all Boudl Group hotels, Braira
Hotels ranks First among four star hotels that meet
all families, businessmen, and individuals needs, the
fact is witnessed by all guests. The exquisite services
and luxury make repeat- ing the experience a future
dream and goal for all guests.
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فنادق ومنتجعات ” بريرا “ الحالية فئة ا�ربع نجوم

LocationالموقعCityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

Olaya main street, beside King Fahd Libraryشارع العليا العام، بجانب مكتبة الملك فهدRiyadhالرياضBraira Olayaبريرا العليا

Al Roshd St., Curtubah districtشارع الرشد، حي قرطبةRiyadhالرياضBraira Qurtubahبريرا قرطبة

King Abdlazizi Rod, Al Wizarat districtطريق الملك عبدالعزيز حي الوزاراتRiyadhالرياضBraira Al-Wizaratبريرا الوزارات

طريق االمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد،RiyadhالرياضBraira Al Nakheelبريرا النخيل
حي ا¥زدهار

Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed road,
Al Ezdihar

Prince Mohamed bin Salman, Hittin districtطريق ا�مير محمد بن سلمان، حي حطينRiyadhالرياض Braira Hitin Hotels Villaفلل بريرا حطين

King Fahd Rod, Al Aziziaطريق الملك فهد،  العزيزيةAl KhobrالخبرBraira Al Azizia Resortمنتجع بريرا العزيزية

Al DamamالدمامBraira Al Dammamبريرا الدمام
شارع محمد بن فهد، أبراج الشاطئ،

حي الشاطئ
Prince Mohamed Bin Fahd, Al Shataa Towers,
Al-Shataa district

Current “ Braira ” Hotels & Resorts Four Star category

فنادق ومنتجعات ” بريرا “ فئة ا�ربع نجوم المستقبلية

CityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

Brairaبريرا مكة
Makkah

Makkahمكة

Brairaبريرا المدينة
Al Madinah

Al Madinahالمدينة

Brairaبريرا جدة
Jeddah

Jeddahجدة

Brairaبريرا الطائف
Al Taif

Al Taifالطائف

بريرا
السليمانية

Braira
Al Sulmanieh

Al Ehsaaا¥حساء

بريرا
خميس مشيط

Braira
Khamis Moshiet

خميس
مشيط

الرسBraira Al Rasبريرا الرس

عنيزةBraira Onayzahبريرا عنيزة

Khamis
Mosheit

Al Ras

Onayzah

HailحائلBraira Hailبريرا حائل

Future “ Braira ” Hotels & Resorts Four Star category
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Aber Hotels فنـادق عابـر

أنشأت شركة بودل للفنادق والمنتجعات سـلسـلة فنادق
” عابر ” و أطلقت عالمتها التجارية عام 2016 لتلبية إحتياجات

المسافرين و رجال ا¿عمال.
وتتّميز هذه السلسلة من الفنادق بتقديم خدمـة مـمـيزة
بأسعار مخفضة، و تتمتع بتصاميم تجمع ما بين الحداثة

وا¿صالة العربية.
وقد بلغ عدد فنادق « عابر» 6 فنادق تقع في:

الشرقية المنطقة  الجنوبية،  المنطقة  القصيم،  الرياض، 
وضمن خطة شركة بودل ّأن فنادق « عابر » ستغطي كافة

مناطق المملكة.

Boudl Group for hotels and resorts has established the
chain of  “ Aber hotels ”  that has been launched in
2016 to meet the needs of travelers and business men.
This hotel chain is unique in providing special services
at ecnomical rates and is characterized by the modern
and Arab genuineness designs.
The number of “ Aber hotels ” has reached 6 hotels
located in Riyadh, Qassim, Southern and Eastern
province and the plan is to cover all the kingdom
regions.
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فنادق  ” عابر “ المستقبلية فئة الثالث نجوم

CityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

عابر
أشبيليا

Aber
Abha

Riyadhالرياض

عابر
آبها

Aber
Abha

Abhaأبها

Future “ Aber ” Hotels Three Star category

فنادق  ” عابر “ الحالية فئة الثالث نجوم

LocationالموقعCityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

طريــق أنس بن مالك، بجوار بنك ا¥نماءRiyadhالرياضAber Al Yasminعابر الياسمين
حي الصحافة

Anas Bin Malik road, Near Inma Bank,
Al Sahafa district

تقاطع طريق أنس بن مالك مع طريقRiyadhالرياضAber Al Sahafaعابر الصحافـة
الملك عبـدالـعـزيــز، حـي اليـاسـمـيـن

Intersection Anas Bin Malik rosd with
King abdelazizi road,Al Yasmin district

Al Thamama Road, Al Monessiya districtطريق الثمامة، حي المونسيةRiyadhالرياضAber Al Monosyaعابر المونسية

RiyadhالرياضAber Al Takhsosyعابر التخصصي
تقاطع ش التخصصي مع ش الجوهري،

حي المؤتمرات
Intersection of Al - Takasusi St. with
Al - jawhri St., Al Motamarat district

OnaizaعنيزةAber Onaizaعابر عنيزة

خميسAber Khamis Moshitعابر خميس مشيط
مشيط

Khamis
Moshit

تقاطع ش طالل النافع مع شارع ا�مير
سلطـان بن عبدالعزيز، حي ا�شـرفـيـة

Intersection of Talal Na� Street with Prince
Sultan Bin Abdul Aziz St., Ashra�eh district

Current “ Aber ” Hotels Three Star category

King Fahad Street, Sultan City Districtشارع الملك فهد، حي مدينة سلطان
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B oudl  Apar t ’ Hotel بودل للشقق الفندقية

تعد «بـودل» للشـقق الفـندقية من الفنـادق المميـزة في
السـعودية والكويت بطابع ا¿جنحة الفندقية المتكاملة
التي تعطي الضيوف ا�حسـاس برفاهية المنـزل العصري
الحديـث مع الحفـاظ على الطـابـع السـعودي المحـافظ

بتراثه وتقاليده العريقة.
يسـتمتع الضيـوف في الفـندق بحفـاوة وكـرم الضيــافة
السعودية المشهود لها بجانب الرفاهية الكاملة، فجميع
غرف الفنـادق عبـارة عن أجنحـة فندقيـة متكاملة تحوي
المطبخ المستقل وغرفة النوم ومكان الجلوس با�ضافة

للحمام.
في شـقق بـودل الفندقيـة يـشعر الضيـف كـأنه في بيت
مريـح بعد عنـاء يوم شـاق من العمل أو السـياحة، الفندق
يقوم على إدارته فريق عمل بخبرة تتجاوز 30 عام وأصبحت
هذه العالمـة التجاريـة منتشره بأكثر من ٣٨ فندق داخل
المملكة و2 في دولة الكويت، كما أن شركة بودل للفنادق
والمنتجعات ترسم خطة توسعية لتكون منتشرة بدول

الخليج كاملة.

Boudl Hotel Apartments in Saudi Arabia and Kuwait
are characterized by giving guests a sense of home
with modern luxury while maintaining the deep
rooted Saudi luxurious hospitality, for all suites
consist of a separate kitchen, bedroom, sitting room,
and a bathroom.

At Boudl Hotel Apartment, you feel at home after
a long hard working or touristic day.

The hotels are managed by a team with more than
30 years of experience.

Boudl brand is growing through more than 35 hotels
in KSA and 2 in Kuwait while Boudl group is planning
to reach all over the Gulf area.

2013201420152016201720172018
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شقق فندقية ” بودل “ الحالية

LocationالموقعCityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

بودل
العليا

Boudl
Al Olaya

شارع العليا العامRiyadhالرياض
مقابل برج الفيصلية

Olaya main street,
In Front of Al Faisalia Tower

بودل
الصحافة

Boudl
Al Sahafa 

طريق الملك عبدالعزيزRiyadhالرياض
بعد دوار  المملكة

Olaya main street,
In Front of Al Faisalia Tower

بودل
خريص

Boudl
Khurais

تقاطع ش العليا العامRiyadhالرياض
مع طريق خريص

Intersection of Al Olaya St.
with Khurais Road

بودل
الفيحاء

Boudl
Al Fayhaa

حي الفيحاءRiyadhالرياض
شارع هارون الرشيد

AL Fayhaa District
Haroon Al Rasheed

بودل
المصيف

Boudl
Al Maseef

الدائري الشماليRiyadhالرياض
بين مخرج ٦،٥

The Northen Ring road
Between Exititing 5 , 6

بودل
المروج

Boudl
Al Morouj

الدائري الشماليRiyadhالرياض
بين مخرج ٥،٤

The Northen Ring road
Between Exititing 4 , 5

بودل
الملز

Boudl
Al Malaz

حي الملزRiyadhالرياض
شارع ا¥حساء

Al Malaz District
Al Ehsaa St.

بودل
الورود

Boudl
Al Woroud

الدائري الشماليRiyadhالرياض
بين مخرج ٦،٥

The Northen Ring road
Between Exititing 5 , 6

بودل
القصر

Boudl
Al Qasr

شارع السويديRiyadhالرياض
.Al Sewedi Stالعام

بودل
جابر

Boudl
Gaber

شارع الشيخRiyadhالرياض
جابر الصباح

AL Sheikh Gaber Al sabah St.
beside King Fahd Library

بودل
المونسية

Boudl
Monsia

Al thomama -  Al Monsiaالثمامة - الؤنسيةRiyadhالرياض

بودل
الوادي

Boudl
Al Wadi

طريق عثمان بن عفانRiyadhالرياض
حي الوادي

Othman Bin A�an Road
Al Wadi District

بودل
المجمعة

Boudl
Al Majmaa

Al Magmaaالمجمعة
شارع الملك

.King Abdlazizi Stعبدالعزيز

بودل
الكورنيش

Boudl
Al Corniche

شارع ا�شرعة معAl Damamالدمام
شارع الملك عبدا¿

Intersection of Al Ashreaa St.  
with King Abd Allah St.. 

بودل
الشاطئ

Boudl
Al Shatea

حي الشاطئAl Damamالدمام
الشارع ا�ول

Al shatea District
The Firsrt st. ( Al Awal St. )

بودل
الخبر

Boudl
Al Khobar 

حي العقربيةAl Khobrالخبر
شارع الظهران

Al Aqrabya District
Al Zahran st.

بودل
جاردينيا

Boudl
Gardenia

حي القربيةAl Khobrالخبر
شارع ا�مير حمود

AL Qarbya District
The prince Mahmoud St.

بودل
قريش

Braira
Qorish

Jeddahجدة
حي الشاطئ

الدمام
AL shatea District
Al Damam

بودل
فلسطين

Boudl
Palastin

ش فلسطين تقاطعJeddahجدة
ش ا�ربعين

Al shatea District
The Firsrt st. ( Al Awal St. )

بودل
حراء

Boudl
Hiraa 

شارح حراءJeddahجدة
حي النهضة

Al Aqrabya District
Al Zahran st.

بودل
التحلية

Boudl
Al Tahlia

شارع التحليةJeddahجدة
مقابل إيكيا

AL Qarbya District
The prince Mahmoud St.

Present Boudl Apart’ Hotel  

بودل
الطائف

Boudl
Al Taif

Al Taifالطائف
طريق الشفا مع

شارع الستين
AL shatea District
Al Damam

شقق فندقية ” بودل “ الحالية

LocationالموقعCityالمدينةHotels Nameإسم الفندق

بودل
بريدة

Boudl
Buraydah 

شارع عمر بن الخطابBuraydahبريدة
حي الراشديات

Olaya main street,
In Front of Al Faisalia Tower

بودل
النخيل

Boudl
Al Nakhil

إمتداد عمر بن الخطابUnaizahعنيزة
حي الحمراء

Olaya main street,
In Front of Al Faisalia Tower

بودل
الفاخرية

Boudl
Al Fakhrya

شارع الفاخريةUnaizahعنيزة
الريان

Intersection of Al Olaya St.
with Khurais Road

بودل
الرس

Boudl
Al Ras

شارع شنانةAl Rasالرس
حي الملك عبدالعزيز

AL Fayhaa District
Haroon Al Rasheed

بودل
البندقية

Boudl
Al Bondoqia

الدائري الغربي- دوارHailحائل
البندقية - حي صالح الدين

The Northen Ring road
Between Exititing 5 , 6

بودل
الميدان

Boudl
Al Maidan

حفر
حي الخالدية-ش الملكHafr Al Batinالباطن

عبدالعزيز- مقابل إدارة اتعليم
The Northen Ring road
Between Exititing 4 , 5

بودل
سيتي سنتر

Boudl
City Center

حفر
ش الملك عبدالعزيز-السوقHafr Al Batinالباطن

مقابل البنك الهلي
Al Malaz District
Al Ehsaa St.

بودل
أبها

Boudl
Abha

The Northen Ring roadمجمع أبهاAbhaأبها
Between Exititing 5 , 6

بودل
محايل عسير

Boudl
Mahail Asier

محايل
حي الضرسMahail Asierعسير

.Al Sewedi Stطريق الملك عبدالعزيز

بودل
السالمية

Boudl
Al Salmiya

حي السالميةKuwaitالكويت
AL Sheikh Gaber Al sabah St.
beside King Fahd Library

بودل
الفحيحيل

Boudl
Al Fahaheel

دوار مكةKuwaitالكويت
Al thomama -  Al Monsiaشارع الدبوس

Present Boudl Apart’ Hotel  

الشقق الفندقية المستقبلية

Hotels Nameإسم الفندق

Boudl Al Jubailبودل الجبيل

Boudl Al Eehsaبودل ا¥حساء

Boudl Najranبودل نجران

Boudl Jizanبودل جيزان

Boudl El Joufبودل الجوف

Hotels Nameإسم الفندق

Boudl Ararبودل عرعر

Boudl Tabukبودل تبوك

Boudl El Bahaبودل الباحة

Boudl Yanbuبودل ينبع

Boudl Trifبودل طريف

Boudl Ashbiliahبودل أشبيليةBoudl Al Oaghبودل الوجه

Future Apart’ Hotel
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فندق نـارسـس الريـاض
إن ا�قـامـة في فنـدق نــارســس الـريــاض ليـســت لمـجــرد ا�ســتـمـتـاع
بـتـجـربــة فـنــادق الـخـمـس نـجـوم، أنـت فـي فـنـدق نـارســس الـريــاض
تـعـيـش حـيــاة الـتـرف وا�رســتـقــراطـيــة والـعـظـمــة، جـنـبـ� إلى جـنـب

مـع الـخــدمــة الـمـمـيـــزة التـي تـلـبــي كـل رغـبـــاتـك.
يـوفــر الـفـنـدق ٢٨٠ غــرفــة وجـنــاحـ� خـاصـ� مجـهـزة بـشــكـل جـمـيـل

تمتزج فيها ا�ناقة الكالسيكية مع التصميم المعاصر.
يـتـوفــر فـي جـمـيـع غـرف فـنـدق نــارســس الـريــاض نـفــس مـســتـوى

الخـدمــة، ولكـنـهـا تـخـتــلـف في الـحـجــم والـنـمـط.
يقــع فـنــدق نــارســـس فـي قـلــب مــديــنــــة الــريـــاض الــعـــاصــمـــة،
يــبــعـد لـحـظــات عـن مــركـــز الــعــلــيـــا الــمــالــي، ويـــوفـــر إقـــامــــة
فـــاخــرة لــرجـــال ا�عــمــال والــزوار الــبــاحـثــيــن عـن تــجــربــة فــريــدة

من نــوعــهــا فـي الـمـديـنـة.

Staying at Narcissus Hotel Riyadh is not simply about enjoying a -5star
experience. Whether you are visiting for a corporate engagement or
family holiday, you will live a life of luxury, opulence, and grandeur
combined with impeccable VIP services that will ful�ll your desires.
The hotel o�ers 280 beautifully appointed private apartment-style
rooms and suites that blend classic elegance with contemporary
comfort. All accommodation at Narcissus Hotel & Residence, Riyadh
o�er the same unparalleled level of services but di�er in size and
style to accommodate any traveler needs.
Narcissus Hotel & Residence is centrally located at the city center of
Riyadh, moments from the Olaya �nancial district, Narcissus Hotel &
Residence, Riyadh o�ers beautiful and luxurious accommodation for
corporate travelers and leisure guests seeking to experience the
�nest the city has to o�er.

Narcissus Riyadh Hotel
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عدد الُغرفأنواع الغرف واجنحة المساحة

غـرفـة كالسيك

غـرفة سـوبـريور

غرفـة بـريميـوم

إجمـالي عـدد الـُغرف واجـنـحـة

67

65

40

4

25

10

43

١١

2

12

1

280

٣٢ م٢
٣٦ م٢
٤٢ م٢
٤٨ م٢
٥٥ م٢
٦٠ م٢

٧٥ م٢
٨٥ م٢
٩٥ م٢
٩٠ م٢

٣٥٣ م٢

غرفـة تنـفيـذيـة

جنـاح كـالسـيـك

سـوبـريـور جنـاح 

جنــاح بـريمـيـوم

جنــاح تـنـفـيـذي

غـرفـة رئـاسـيــة

جنــاح ســـبــا

جنـاح ملكي

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Classic Room

Superior Room

Premium Room

Executive Room

Classic  Suite

Superior Suite

Premium Suite

Executive Suite

Presidential Suite

Spa Suite

Royal Suite

Total Number of Rooms and Suites

67

65

40

4

25

10

43

11

2

12

1

280

32m2

36m2

42m2

48m2

55m2

60m2

75m2

85m2

95m2

90m2

353m2
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Room Facilitiesوسائل الراحة بالغرف
مـكـتـب عـمـل منـفـصـل مع إضـاءة مـعززة.
مطـبــخ مفـتـوح علـى تجـهــيــزات الــجـنــاح.

خدمة ا�نترنت الهوائي عالي السرعة مجان�. 
البـريد الصوتـي وا�تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
شاشـة ذكية 55 بوصـة مع قنوات فضـائية.
إليـكتـرونـي. بـــار وصـنـدوق أمــانــات  ميـنـي 

نظـام التــحكـم بـبـاب الـغـــرفــة.

نـظــام تـحريـك الســتـائر باللمـس.

مـاكيـنـة صنع الـقـهــوة والـشــاي.
مــكــواة وطـــــاولـــة كـي.

حـــمـــــــــــــــام.  روب 
مجفف الشعر.

Separate work desk with enhanced lighting.
Open kitchenette with equipment in Suite.
Complimentary high-speed Wi-Fi access.
Voicemail and direct dial cisco telephone.
55-Inch �at screen with satellite channels.
Minibar and electronic Safe deposit box.
Door access control system.
Touch activated curtain system.
Co�ee and tea making facilities.
Iron and ironing board.
Branded bathrobe.
Hairdryer .
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
صـالـة زهـرة ماغنوليا.
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
تـجـهـيـــز الـعــرائــس.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي وســـبــا.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

مـطـعـم مـلـتـقــى الـشــرق والـغـرب.

مطعم ذا كوف للمـأكـوالت البحريـة.

مطـعــم بـامبـــا جـريــل ا�رجنـتـيـنـي.
حــمــام ســبـاحـة داخـلـي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجــــال ا�عـمـــــــال.

The magnolia lounge.
24hours reception.
Grooms Service.
Gym.
Spa.
WIFI.
Free parking.

Where east meets west restaurant.
The cove seafood restaurant.
The pampa grill argentine restaurant.
Iutdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .

29



فنـدق بـريــرا العــليــا
حـيــث يتـــالقـى التــصــمـيـــم الـمـعـــــاصــر مــع الـرقـى والـفـخـــامــة.
تـمتـع با�قـامـة فى قلب مـدينـة الـريــاض بالقـرب من أمـاكـن التـسـوق
الشــهيـرة فى منطقــة العليــا وبجـوار مكتـبــة المـلك فـهـد الـوطنـيـة
وبــرج الفيصلـيـة با�ضــافـة إلـى عـدد ١٢٢ غـرفــة فــاخــرة ومطعـم ذى
طـابع أصيـل وقـاعـة فسـيحـة لÊحتـفــاالت وا�جتـمــاعـــات إلى جــانب

العديد من المرافق والخدمات. 

Braira Olaya Hotel o�ers a prime destination in the heart of Riyadh city.
With an ideal location our hotel faces one of the capital’s King Fahd
National Library, Green Park which is just a short walk away from Braira
Olaya Hotel. With comfortable facilities that will make you feel right at
home, In addition to 122 luxurious rooms, authentic �ne dining, opulent
meeting and events spaces are also part of the facilities.

Braira Al Olaya Hotel

عدد الُغرفأنواع الغرف واجنحة المساحة

غـرفـة سـوبيريور

غرفة بـريـمـيـوم

جـنــاح ديولكس

إجمـالي عـدد الـُغرف واجـنـحـة

١٠١

١٠

٩

٢

١٢٢

٣٠ م٢
٣٠ م٢
٦٠ م٢

٩٠ م٢ جنــــاح سوبيريور

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Superior Room

Premium Room

Deluxe Suit

Superior Suit

Total Number of Rooms and Suites

101

10

9

2

122

30m2

30m2

60m2

90m2

30



Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا�تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Female Spa.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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فنــدق بــريـــرا قــرطــبـــة
يــقــع فـنــدق بــريــــرا قــرطـبــــة فـي شــمـــال الـريـاض بـحي قـرطـبـة,
وهـو فـنـدق فـــاخـر مـن فئـــة ا�ربـــع نـجـوم, يبـعـد الـفـنـدق ٧,٨ ميـل
(١٦ كم) عـن مـطــــار الـمـلـك خــالــد الــدولـي ويـبـعــد١٢ ميــل (٢٠ كم )

عـن مـركــز الــريـــاض الــدولي للمـعـــارض والمــؤتـمـــرات.

Braira Qurtubah Hotel is located in the north area of Riyadh,
Qurtubah district. This luxurious 4 star hotel is 7,8 mi (16km)
from King Khalid International Airport, 12 mi (20km) from
Riyadh International Convention and Exhibition Center.

Braira Qurtubah Hotel

عدد الُغرفأنواع الغرف وا�جنحة الـمســاحـة

غرفـة ديولكس

جــنــاح جـونـيـور
( غـرفــة وصـالــة )

جـنـاح تنفيذي
( غرفتين وصالة )

إجمالي عـدد الـُغـرف وا�جـنـحــة

١٠٦

٥٦

٨

١٧٠

٣٠ م٢

٤٥ م٢

٦٥ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Deluxe Room

Junior  suite
( one bedroom )

Executive Suite
( two bedrooms )

Total Number of Rooms & Suites

106

56

8

170

30m2

45m2

65m2
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا¯تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Female Spa.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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فنــدق بــريـــرا الـــوزارات
فندق بريـرا الـوزارات ذو التصنيف ا�ربـع نجوم، والذي يعد عـالمة فندقيـة مميزة
بالعـاصمة السـعودية في خالل وقت قصيـر منذ إفتتـاحه، لعدة إمتيازات يتمتع
بهـا الفـندق من حيـث المـوقع والتجهـيز وأيضـا الخـدمة الفندقيـة المميـزة.
يقع الفندق في وسط مدينة الرياض وفي أكثر ا�حياء شهرة بالمدينة، يبعد
فقط دقـائق معـدودة عن أكـثر ا�ماكن حيوية بمدينـة الرياض، أما من حيث
التصميم والتجيهزات فيتمتع الفندق بتجهيزات أنيقة وعصرية، يضم الفندق
العديد من المرافق والخدمات التى تيسر إقامة الضيوف وتشعرهم بالراحة
والرفاهية، وهذا هو هدفنا كسلسلة فنادق ومنتجعات بريرا فراحة الضيوف
هي أهـم أولوياتنـا، يشـتهر فندق بـريــرا الـوزارات بمطعـم ضخم يضم أمهر

الطهـاة في تحضـير أشـهى ا�طبـاق والمـأكـوالت  المحليـة والعـالمـية.

Braira Al Wizarat 4 star Hotel, In a short period of time since its opening, it is
considered as a landmark hotel in the Kingdom of Saudi Arabia for its location
equipment and hotel services. The hotel is located in the heart of Riyadh and
in the most famous neighborhood of the city ( Al Wizarat District ), only
minutes away from the most vibrant places in Riyadh, and in terms of design
and facilities, the hotel is equipped with elegant and modern facilities. The
hotel has many facilities and services that facilitate the stay of guests to feel
comfortable and well-being. This is our goal as the series of hotels & resorts
that Braira guest comfort is our top priority. Braira Al Wizarat is renowned,
for its huge restaurant featuring the �nest chefs in the preparation of
local & international cuisine.

Braira Al Wizarat Hotel

عـدد الــُغـرفأنواع الغرف وا�جنحة الـمســاحـة

غرفة سوبيريور
جناح جونـيـور

( غرفة وصالة )

إجـمـالي عـدد الـُغرف وا�جــنـحــة

١١٢

٨

١٢٠

٣٤ م٢

٥٥ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Superior Suite

J u n i o r  S u i t e s
(one bedroom)

Total Number of Rooms & Suites

112

8

120

34m2

55m2
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألـعـاب ريـاضية.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا¯تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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فــنـــدق بــريــــــرا الـنــخـيــل
إستمتع بإقامة رائعة بفندق بريرا النخيل المقابل للنخيل مول أحد أكبر مراكز
التسوق بالرياض، يقع الفندق على مسـافة 15 دقيقة من مطـار الملك خـالـد
الدولي وعلى بعد دقائق قليلة من وسط المدينة، يوفر الفندق الغرف المكيفة
وا�نيـقـة والواسـعة مع وسـائل الراحة الحديثـة لمساعدتك على االسـترخـاء
والتمتـع بإقامة رائعـة. في بريرا النخـيل، ابق على اتصال عبر خدمة الواي فاي
السريعة المجانية من أجهزتك الذكية أو من خالل تلفاز IPTV التفاعلي الموجود
في الغرفة، تذوق مجموعة متنوعة من ا�طباق العالمية اللذيذة في المطعم
الرئيسي، استـمتع أيضÅ بالمشـروبات والوجبـات الخفيفة اللذيذة في مقهى
الفندق الرائع، استفد من إستخدام وسائل الراحة المذهلة لدينا بما في ذلك

سبا لـلرجالي وســبا نسـائي ومـراكـز اللـياقـة البدنيـة وحمـامي سـباحة.

Enjoy a wonderful stay at Braira Al Nakheel Hotel opposite to Al Nakheel Mall,
one of the largest shopping centers in Riyadh, The hotel is a 15-minute drive
from King Khalid International Airport and a few minutes from the city center.
Stylish and spacious, the air-conditioned rooms o�er modern amenities to
help you relax and enjoy a fascinating accommodation. In Braira Al Nakheel
stay connected throughout Free fast WiFi from your smart devices or through
the in-room IPTV. Taste a variety of our delicious international dishes in the
main dining restaurant, Also enjoy our delectable drinks and snacks in the
co�ee lounge. Take advantage of using our stunning leisure amenities inc-
luding Men spa, women spa, �tness centers and two swimming pools.

Braira Al Nakheel Hotel

عدد الُغرفأنواع الغرف وا�جنحة المساحة

غرفـة سـوبريور 
غرفـة بريميـوم
بـريميـوم جنـاح 

إجمـالي عـدد الـُغرف وا�جـنـحـة

٥٦
٤٢
٢
١

١٠١

٣٠ م٢
٣٥ م٢
٧٦ م٢
١٠٦ م٢ جنــــاح تنـفيـذي

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Superior Room

Premium Room

Premium Suite

Executive Suite

Total Number of Rooms and Suites

56

42
2

1

101

30m2

35m2

76m2

106m2
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
نــادي صـحـي رجـالـي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا¯تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
٢حــمــام سـبـاحـة داخـلي (رجال ونساء).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Women Spa.
Men Spa.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
2 Indoor swiming pool (men & women).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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منتجع فلل بريرا حطين الفندقية
يقع المـنتجع بحي حطين بالرياض وهو ذات تصنيف ٥ نجوم وعلى بعد
٣ كم من الدرعيـة الـتاريـخـية وأيـضـÅ بالـقـرب مـن حي السـفـارات ووسـط
مديـنـة الرياض ومــركـزهــا المـالي, ُصـنـف المنـتـجع أنه ا�فضل قـيمـة
فـي الريــاض, فـالـضيــوف هنـا يحـصلــون عـلى مــزايــا أكثــر بالمـقـارنــة

مـع أمــــاكن إقــــــامــة أخـرى في الـمـديـنــــة.

The resort is located in Hittin district of Riyadh and it is rated as a 5 star
resort, Braira Hittin is 3 km away from the historic Diriyah and also near
The embassy district, Downtown Riyadh and its financial center.
The resort is known for its best Value in Riyadh, guests here get more
advantages compare to other accommodation’s in the city.

Braira Hittin Hotel Villas Resort

عدد الُغرفأنوع الفلل المساحة

فيال رومـانتيـك
( غرفتين وصالة )

فيال مـاجستيك
( ثالثة غرف نوم )

فيال مـاجنـيتــك
( ثالثة غرف نوم مع حمام سباحة )

إجمالي عدد الفلل

٢٦

٢

٣

١

٣٢

١٠٠ م٢

١١٥ م٢

١٣٥ م٢

١٥٥ م٢
فـيــال جــوثــيـك

( أربـع غـرف نوم مع حمام سباحة )

Villas Types Number of UnitsSpace

Romantic Villa
( two bedroom )

Majestic Villa
( three bedroom )

Magnetic Villa
( three bedrooms with Swimming pool )

G o t h i c  V i l l a
( four bedrooms with Swimming pool )

Total Number of Villas

26

2

3

1

32

100m2

115m2

135m2

155m2
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا¯تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Female Spa.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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Aber Al Yasmin Hotelفنـدق عابـر الياسمين

عدد الُغرفأنواع الغرف واجنحة المساحة

غـرفـة فـاخــرة

غرفة تنفيذية

جــنـــاح فــــاخـر

إجمـالي عـدد الـُغرف واجـنـحـة

٩

٦١

٢

٧٢

٢٨ م٢
٣٨ م٢
٤٨ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Deluxe Room

Executive Room

D e l u x e  S u i t e

Total Number of Rooms and Suites

9

61

2

72

28m2

38m2

48m2

فندق عـابر اليـاسـمين الذي يـقع بواحـد من أرقـى أحيـاء الريـاض وأقربها
لوسـط المـدينـة، ولذلك فـإن فندق عـابر اليـاسـمين ُيعد وجهـة ل�قامة
لكثير من رجـال ا�عـمـال والمـسـافـريـن المـهـتمين بالبقـاء على مـقـربـة
من مـراكـز تجـمعـات أكـبـر الشـركـات، والمهـتـمـيـن بإجـراء إجتـمـاعـات
داخـل أو خــارج الفـنـدق، فتـقـدم فنـادق عـابـر قـاعـات إجـتـمـاعـات على
أعـلى مـســتـوى، مـجـهــزة بـأحـدث الــوســائـل الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة.
يـضـم فنـدق عـابـر اليـاسـميـن ٧٢ غـرفـة متـنوعـة الخصائص والخدمات
لتـنـاسـب جـميـع إحـتـيـاجـات النـزالء، حيـث اµثـاث العـصـري ا�نـيـق الـذي

يـعـطي شـعـور بـالـراحـة بعـد .

Aber Al YasminHotel is located in one of Riyadh's �nest neighborhoods
and is close to the city center. Therefore, Aber Hotel is a destination for
business travelers and who interested in staying close to the centers of
the largest companies, interested in holding meetings inside or outside
the hotel. Aber Hotel o�ers fully equipped meeting rooms at the high-
est level, equipped with the latest audio-visual equipment. The Al Yasmin
Hotel features 72 rooms with a variety of features and services to suit all
the needs of our valuable guests, with elegant modern furniture that
gives an amazing feeling of comfort.
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الخدمات الفندقية
مسبح مغطى.

صــالــة ليــاقـة ريـاضيـة.

٢٤ سـاعــة. إســتـقبــال 

مــواقـف للـســـيـــارات.

غـرف فـرديـة وزوجـيــة.

خدمة الغسيل والكي.
قاعـات ل�جتـماعـات ذات قـدرات

إسـتـيـعـابـيـة متـنـوعـة.
قاعة ل�حتفاالت مجهزة بأحدث

الوسـائل التكنـولوجيـة.

Hotel Services
Indoor swimming pool.
GYM.
24h Reception.
Free parking.
Laundry and ironing services.
S i n g l e  a n d  d o u b l e  ro o m s.
Meeting rooms with different
capacities.
Wedding halls equipped with the
most recent technology.
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Aber Al Sahafa Hotelفنـدق عابـر الصحافة

عدد الُغرفأنواع الغرف واجنحة المساحة

غـرفـة فـاخــرة

غرفة تنفيذية

جــنـــاح فــــاخـر

إجمـالي عـدد الـُغرف واجـنـحـة

٢٤

٥٨

٢

٨٤

٢٨ م٢
٣٨ م٢
٤٨ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Deluxe Room

Executive Room

D e l u x e  S u i t e

Total Number of Rooms and Suites

24

58

2

84

28m2

38m2

48m2

في فندق عابر  الصحافة، راحتك القصوى هي أهم أولوياتنا. يقدم فندق
عـابر الصـحـافة أحـدث وسـائل الراحـة بأسـعار إقتصـادية وغرف واسـعة
مصممة بـأحدث الديكـورات العصريـة مع مجمـوعة من وسـائل الراحـة

التي بالتأكيد ستنال رضاءك.
يقع فنـدق عـابر الصحـافـة في قلب الريـاض وفي أكثـر المناطق حيويـة
بالمدينة. أقرب مطار هو مطار الملك خالد على بعد ٩٫٩ ميل فقط، يبعد
أيضـË مسـافـة ٥٫٦ ميل من الريـاض غالـيـري مول و ٧٫٥ ميـل من ا�مـاكـن

السـياحـيـة مثـل بـرج المـمـلـكـة.

At Aber Al Sahafa Hotel your ultimate satisfaction is our most impo-
rtant priority. Aber Al Sahafa Hotel o�ers modern styles of comfort at
economy prices, our newly designed and spacious rooms and
apartments with a host of modern amenities You will de�nitely like it.
Aber Al Sahafa hotel is located in the heart of riyadh and on of the
most vital districts. The nearest airport is King Khalid Airport only
9.9 mi away, 5.6 mi from Riyadh Gallery Mall and 7.5 mi from touristic
places such as Kingdom tower.
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الخدمات الفندقية
مسبح مغطى.

صــالــة ليــاقـة ريـاضيـة.

٢٤ سـاعــة. إســتـقبــال 

مــواقـف للـســـيـــارات.

غـرف فـرديـة وزوجـيــة.

خدمة الغسيل والكي.
قاعـات ل�جتـماعـات ذات قـدرات

إسـتـيـعـابـيـة متـنـوعـة.
قاعة ل�حتفاالت مجهزة بأحدث

الوسـائل التكنـولوجيـة.

Hotel Services
Indoor swimming pool.
GYM.
24h Reception.
Free parking.
Laundry and ironing services.
S i n g l e  a n d  d o u b l e  ro o m s.
Meeting rooms with different
capacities.
Wedding halls equipped with the
most recent technology.
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فنـدق عابـر المؤنسية
فنـدق عـابـر المـؤنسـية والذي تم إفتتاحه حديثË ليقدم أرقى الخـدمـات
الفندقـيـة المـميـزة في حي المـؤنـسـيـة بالـريـاض والذي ُيعـد من أقـرب
الفـنـادق لمطـار المـلك خـالد الدولـي فنـجده على بـعد ٥ دقـائـق فـقط
من الفـندق وتـقع بـوابـة ا�عـمـال على بعـد ٨ دقـائق، لـذلك فنـدق عـابـر
المـؤنـسـيـة وجـهـة ممـيـزة للـعـديـد من المـسـافـريـن ورجـال ا�عـمــال
البـاحـثـين عن السـهـولـة والـراحـة. يـوفر الفنـدق إقـامة رائعـة فـأجواءه
الهـادئـة ومـفروشـاتـه وتجـهيـزاتـه العـصـرية والمـمتـزجـة أيضـË بالـذوق
الرفيـع والفخـامة تجعـله مكان ممتـاز لقضـاء إقـامـة هادئـة بعيـدÏ عن
 الصخـب. يـقـدم الفـنـدق قـاعـات إجـتمـاعـات مجهـزة بأحـدث الوسائل

السـمـعـيـة والـبـصـريـة.

Aber Al Munisiyah Hotel which opened recently to o�ers the �nest hotel
services in the Al Munisiyah district in Riyadh, which is one of the nearest
hotels to King Khalid International Airport. It is only 5 minutes from the
hotel and the Business Gate is 8 minutes away. The hotel is very suitable
for travelers and business people looking for ease and convenience. The
hotel o�ers a wonderful stay for its quiet atmosphere, modern furnis-
hings, and amazing facilities, which are also tastefully decorated and
luxurious, making it an excellent place to spend a quiet stay away from
the noises. The hotel o�ers meeting rooms equipped with the latest
audio-visual equipment.

Aber Al Monosya Hotel

عدد الُغرفأنواع الغرف واجنحة المساحة

غـرفـة فـاخــرة

غرفة تنفيذية

جــنـــاح فــــاخـر

إجمـالي عـدد الـُغرف واجـنـحـة

٢٦

٤٩

١

٨٦

٢٨ م٢
٤٥ م٢
٦٠ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Deluxe Room

Executive Room

D e l u x e  S u i t e

Total Number of Rooms and Suites

26

49

1

86

28m2

45m2

60m2
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الخدمات الفندقية
مسبح مغطى.

صــالــة ليــاقـة ريـاضيـة.

٢٤ سـاعــة. إســتـقبــال 

مــواقـف للـســـيـــارات.

غـرف فـرديـة وزوجـيــة.

خدمة الغسيل والكي.
قاعـات ل�جتـماعـات ذات قـدرات

إسـتـيـعـابـيـة متـنـوعـة.
قاعة ل�حتفاالت مجهزة بأحدث

الوسـائل التكنـولوجيـة.

Hotel Services
Indoor swimming pool.
GYM.
24h Reception.
Free parking.
Laundry and ironing services.
S i n g l e  a n d  d o u b l e  ro o m s.
Meeting rooms with different
capacities.
Wedding halls equipped with the
most recent technology.
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بودل للشقق الفندقية - الرياض
تـمـتـلك مـنـطـقـة الـريــاض تـنـوعــ� مـذهـًال وثــريـ� لـروادهــا، حيـث بـّرهـا
وسـاحـاتهـا ومتـنـّزهـاتـهـا مقـصـد� لآلالف؛ لالسـتـمـتاع سـواء بممارسـة
ريـاضـة المـشـي أو لتـذوق الحـيـاة الفـارهـة في أرقى شـوارعـهــا وحيـث
تـشـكـل عـنـوانـ� لنـسـج ذكـريـات ال ُتـنـسى، هـذا با�ضـافـة للمهـرجانات
الثقـافية والترفيهيـة الرائعـة طـوال العـام التي توفرهـا الهيئـة العـامـة

للسياحة وهيئة الترفيه بشكل ال يكاد يتوقف. 
وكــان من أهـم أولـويــات القــائـميــن على فـنـادق ومنـتـجـعـات بـــودل
أن يـقــدمـوا رؤيـتــهـم الـفـنـدقـيــة في الـعـاصـمــة الـريــاض التـي تـعد
أرض خـصـبـة مـلـئـيـة بـالـمنـافـسـة والـتـحـديـات، حـيـث اسـتطـاع أسـم
بـودل أن يـنـال رواجـ� كبيـر� مما دفع الشركـة لتوسـيـع نطـاق خدمـاتهـا
لتـغـطـي أغـلـب منـاطق العـاصمـة الـريـاض فـتـجد فنادقنا في المراكز
الحـيـويـة للـمـنـطـقـة مثـل أحيــاء العليـا، الـورود، المصـيـف، الصـحـافـة،
المـروج، خـريــص، الـقـصــر، الفـيــحـاء، جـابــر، الـمـجـمـعـة، الـمـلـز، واخـيـر�
ولـيـس آخـر� حي الـمـؤنـســيـة، فـتـمـتـاز جـمـيـع فـنـادقـنـا بـتـقـديـمـهـا
الـمـعـايـيـر الفـنـدقـيــة العـالـمـيـة ممتـزجـة بلمـسـات اÁصـالـة العـربـيـة
لذلك هي تعد بيـت العـائلة السـعوديـة الثـاني وشعـارها كرم الضيافة.

The region of Riyadh has an amazing variety of visitors, with its
parks, yards and destinations for thousands; to enjoy either walking
or enjoying the �nest life in its most popular streets and creating
a memorable theme. In addition to the year-round cultural and
entertainment festivals offered by theTourism Authority of
Entertainment.
One of the top priorities for Boudl Hotels and Resorts was to present
their vision in the capital Riyadh, which is a fertile ground full of
competition and challenges. The name of Boudl has been very popular,
prompting the company to expand its services to cover most districts
of the capital Riyadh such as Al-Olya, Al-Woroud, Al-Maseef, Al Sahafa,
Al Morouj, Khurais, Al-Qasr, Al-Fayhaa, Jaber, Majmaa, Al Malaz
and last but not least Al Munisiyah district, All of our hotels are
characterized by international hotel standards, combined with the
original touches of Arabic hospitality, so it is considered to be the
second Saudi family home and its slogan is  generous hospitality.

Boudl Apart’ Hotel - Riyadh
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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WESTERN REGION
( Jeddah & Taif ٫٫ ( جدة والطائف
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منتجع نـارسـس أبحر
على سـاحل البحر ا�حمر في منطقـة أبحر الشمالية يقع منتجـع وسـبـا
نارسـس أبحـر جدة حيث المناظر الخالبة للمياة الفيروزية والرمال البيضاء
فـي مـديـنـة جـدة ثـانـي أكـبـر مـدن الـمـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـــة
فيـالت نـارسـس أبحر تقـدم مالذ� من الصفـاء والهـدوء وا�سـترخـاء في
أفضل المواقع على شاطئ جدة الرملي الممتع وا�ستمتاع بأوقات مع
العائلة تنعم فيها بأجواء فريدة ال يتم نسيانها مدى الحياه تتيح المرافق
المتنـوعـة داخل المنتجـع الفرصـة للضيـوف للتمـتع بإقامـة رائعة مليئه
بالرفـاهيـة وا�سـترخـاء وفـق إسـلوب نارسـس الفـريد في تقـديم كافة

الخدمات الراقية و الفخمة بشكل ال متناهي.

Located in In North Obhur the most fabulous area in Jeddah o�ering
spectacular views of the red sea. Narcissus Resort and Spa Obhur
Jeddah provide a haven of serenity, peace and relaxation at one of
the best beachfront location in Jeddah. Narcissus Resort & Spa
Obhur Jeddah is the most ideal venue to be away from the tra�c
of the city and enjoy relaxing moments with your family and try
a unique experience amongst all luxury hotels in Jeddah. This 5 star
luxury Resort is the perfect choice for families & Honeymooners
looking for a truly unforgettable experience.

Narcissus Obhur Resort

عدد الفللأنواع الفلل المساحة

فيال جونيور
فيال تنفيذيـة
فيال بريميوم

إجمـالي عـدد الـفلل

٣٠
٢٤
٤
٢
٦٠

٧٠ م٢
١٤١ م٢
١٤١ م٢

١٨٥ م٢ فـيـال رويــال

Villas Types Number of UnitsSpace

Junior Villa
Executive Villa

Premium Villa

Royal Villa

Total Number of Villas

30
24

4
2

60

70m2

141m2

141m2

185m2
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Villas Facilitiesوسائل الراحة بالفلل
مـكـتـب عـمـل منـفـصـل مع إضـاءة مـعززة.
مطـبــخ مفـتـوح علـى تجـهــيــزات الــجـنــاح.

 .Ãخدمة ا�نترنت الهوائي عالي السرعة مجان
البـريد الصوتـي وا�تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
شاشـة ذكية 55 بوصـة مع قنوات فضـائية.
إليـكتـرونـي. بـــار وصـنـدوق أمــانــات  ميـنـي 

مــاكيـنـة صـنـع الـقـهــوة والـشــاي.
مكواة وطـاولة كي.

حــمـــــام.  روب 
مجفف الشعر.

Separate work desk with enhanced lighting.
Open kitchenette with equipment in Suite.
Complimentary high-speed Wi-Fi access.
Voicemail and direct dial cisco telephone.
55-Inch �at screen with satellite channels.
Minibar and electronic Safe deposit box.
Co�ee and tea making facilities.
Iron and ironing board.
Branded bathrobe.
Hairdryer .
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Resorts Facilitiesخدمات المنتجع
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).

خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.

قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.
خدمة توصيل من وإلى المطار.
خـدمــــات رجــــال ا�عـمـــــــال.

خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Spa.
WIFI.
Free parking.

Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport drop & pick up.
Businessmen Service .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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بودل للشقق الفندقية - المنطقة الغربية
جدة عروس البحر ا�حمر والمدينة التي ال تنام، تشتهر بشواطئها بديعـة
الجـمـال وأسـواقـهـا الشـعبيـة التي تحمـل عــادات أهـل جدة القـدامـى
وفـولـكلــورهـا الجـذاب وأكـالتهـا الشـعبـيـة الشـهـيــة، حيـث يـمكـنـك
ا�سـتـمتـاع بالغـوص في أعمـاق البحـر ا�حـمـر وبـالرحـالت البحـريـة التي
ال تنـسى وزيـارة المـواقع التـاريخية ومهرجاناتها الغنية بالثقافة ومراكز
التسـوق الحديثـة. فكـانت فنـادق ومنتجعـات بـودل من أوائـل العالمات
التجـاريــة الفـنـدقـيـة التـي تـقـدم خـدمـات الضيـافـة في مديـنــة جـدة
والـطــائف، فتـجـد في جـدة الوجـهـة ا�كثـر فخـامـة في بـودل التحلية
ويليهـا فـنـدق بـودل قـريـش الـذي تم إفـتتـاحه مـؤخـر� بتصـاميم أنيقة
و عصـرية، فبـين جـدرانها وتفاصيلهـا الدقيقـة تجد فخامـة ال محـدودة
تتـحدث عن رونـق المكان، وفي أشـهر شـوارع جـدة قـدمـنـا لكم فنـدق
بـودل فلسـطين لتجد نفسـك على مقـربة من كل المراكز الحيويـة في
المدينة، وأخير� وليـس آخر� فـندق بـودل حـراء الذي يقع على مقـربـة من
شـاطىء جـدة عـروس البـحـر ا�حـمـر. بيـنمـا في مـديـنـة الطـائـف يـقـع
فـندق بـودل الطـائـف وهو عـالمـة من عالمـات مدينـة الطائف فتعرفه
مـن الــوهـلــة ا�ولـى لـتـصـمـيــم بـنـاءه الـمـمـيــز ومـوقــعـه الـمـمـتــاز.

Jeddah, the city of the Red Sea Bride and the city that does not sleep,
famous for its beautiful beaches and popular markets that bear the
customs of the old residents of Jeddah and its attractive folklore and
popular dishes, where you can enjoy diving in the Red Sea and unf-
orgettable sea trips and visit historic sites and festivals, rich in
culture and modern shopping centers. Boudl Hotels & Resorts has
been one of the �rst hospitality brands in Jeddah and Taif. Jeddah
has the most luxurious destination in Boudl Al Tahllia, followed by
the recently opened Boudl Quraish Hotel where you can see every
single detail that gives charm and beauty to the place, and in the
most famous streets of Jeddah we o�ered you Boudl Palestine Hotel
to �nd yourself close to all the vital centers in the city. Last but not
least Boudl Herra Hotel, which is close to Jeddah Red Sea shore.
While in the Al Taif city we established Boudl Al Taif Hotel, which is
a sign and well known landmark of the city, recognizable at the �rst
glance for its design, distinctive building and excellent location.

Boudl Apart’ Hotel - Western Region
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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EASTERN REGION
( Dammam & Khobar ٫٫ ( الــدمــــــام والـخـبـــر
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فنــدق بــريـــرا الــدمــــام
يـنفـرد فـنـدق بريـرا الدمــام بــمـوقـعــه ا�ســتــراتـيـجـي والمطـل عـلي
الـواجـهـة البـحريــة مـحاطـ� بـأهم مـراكـز التـسـوق التجـارية والمـراكــز
الحكومية، وعلى مـسـافـة تقارب ٤٠ كم مـن مطار الـملك فهد الدولي
و 5 كم من إستاد ا�مير محمد بن فهد الدولي وعلى مسافة قريبة من

البوابة ا�قتصادية بالـخبر.

The hotel is located on a strategic location overlooking the seaside.
The hotel is within the central shopping area and governments district
facilities, approximately 40km away from King Fahd International
Airport, and 5 km from Prince Mohammed Bin Fahad International
Stadium, Khobar business district is within easy drive to reach.

Braira Al Dammam Hotel

عدد الُغرفأنـواع الغـرف وا�جـنـحـة المسـاحـة

غرفة ديولكس وبريميوم

جنــاح تنـفيـذي

جـنـــاح مــلــكي

إجمــالي عـدد الــُغرف وا�جـنـحــة

١٠٦

١٦

٤

١٢٦

٤٠ م٢
٦٥ م٢
١٢٥ م٢

Rooms & Suites Types Number of UnitsSpace

Deluxe & Premium Rooms

Executive Suite

Royal Suite

Total Number of Rooms & Suites

106

16

4

126

40m2

65m2

125m2
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Hotel Facilitiesخدمات الفندق
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
نــادي صـحـي نـسائي.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا�تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبــاحـة داخـلـي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.
قــاعـــات منـاسـبـــات وإجـتـمـــاعــات.

خدمة توصيل من وإلى المطار.

خـدمــــات رجـــال ا�عـمــــــال.
خدمات تجهيز العرائس.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
Female Spa.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Indoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
 E v e n t  a n d  m e e t i n g  H a l l s .
Airport  drop & pick up.
B u s i n e s s m e n  S e r v i c e .
 G r o o m s  S e r v i c e .
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منـتـجـع بـريــرا الـعـزيـزيــة
انطلق إلى الفخامة و الرفاهية فى منتجع بريرا العزيزية المصنف ٤ نجوم
ذو الطـراز العصري الـراقى الذى يتناسـب مع كـافة المتطلبـات، مغنوليـا
الونج يعمل على مدار الساعه، كوفى شوب خارجى،مارينا مبتكرة ذو موقع
خالب داخل البحر، مسبح كبير خارجى ذو أطاللة على البحر، منطقة ألعاب
داخلية ل½طفال بها العاب ألكترونية ذو تقنية حديثة، صالة ألعاب رياضية
باالضافة ل½نشطة الترفيهية المائية الالمحدودة الموجودة على الشاطئ.

Escape to our luxurious modern 4 -star beachfront resort in
Al-Azizia, where the elegant decoration in modern style to meet
with all guest requirements, Magnolia lounge available 24hrs,
outdoor coffee shop, innovated marina on the beach, outdoor
swimming pool, indoor kids playground with electronic games,
fitness center, and endless water sport activities on the beach.

Braira Al Azizia Resort

عـدد الــُغـرفأنواع ا�جنحة والفلل المـســـاحـــة

جناح سوبيريور
(غرفة نوم )

جنـاح تـنفـيذي
(غرفتين نوم )

فيـال غـرفتـيـن
( غرفتين نوم )

إجمالي عـدد ا�جـنـحــة والفـلـل

١٢

٤

١٦

١٨

٥٠

٤٠ م٢

٦٠ م٢

١٦٠ م٢

٢٤٠ م٢ فيال ثالث غرف
( ثالثة غرف نوم )

Suites & Villas Types Number of UnitsSpace

Superior Suite
( one bedroom )

Executive Suite
( two bedrooms )

Two-Bedroom Villa
( two bedrooms )

Three-Bedroom Villa
( Three bedrooms )

Total Number of Suites & Villas

12

4

16

18

50

40m2

60m2

160m2

240m2
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Resort Facilitiesخدمات المنتجع
إسـتقـبـال ٢٤ سـاعــة.
مــطـــعــم رئـيـســي.
كــــوفـــي شــــــــوب.
صـالـة ألعـاب ريـاضيـة.
إنترنت هوائي مجاني.
مــوقـــف مــجـــانــي.

البـريد الصوتـي وا�تـصـال الهاتفـي المبـاشر.
حــمـام ســبـاحـة خـا رجي (كبار وصغار).
خـدمــات الغـســيـل وكـي المـالبـس.

خـدمــــات رجــــال ا�عـمـــــــال.
شـــاطـئ خــــــاص.
ألـعــاب مـــائـــيــــة.

24hours reception.
Main restaurant.
Co�ee shop.
Gym.
WIFI.
Free parking.

Voicemail and direct dial cisco telephone.
Outdoor swiming pool (Adult & Child).
Laundry & dry cleaning services.
Businessmen Service .
Private beach.
Water games.
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بودل للشقق الفندقية - المنطقة الشرقية
الـمـنـطـقــة الـشـرقـيــة هـي مـركـز الـمـمـلـكـة للـصـنـاعـات النـفـطـيـة،
وتـضــم أجـمــل المـتـنــزهـــات والـشــواطـئ الـرمــلـيــة عـلـى ضــفـــاف
الخلـيـج، إنـهـا جـوهـرة الممـلـكـة الـمـضـيـئـة بـأجـمـل ا�لـوان السـاحـرة،
التـي تـجـمع مـا بين الـبـحـر والـشـواطـئ الجـمـيـلـة والـواحـات الخـضـراء
الـوارفـة، إضـافــة إلـى إحـتـوائـهــا عـلـى الـصـحــاري الـفـسـيـحــة، وكـان
لـفـنــادق ومـنـتــجـعــات بــودل تـوجــه خــاص لتـلك الـمـنـطـقــة حـيـث
كـان مـن أولـى أولــويـــاتـهــا تـقـديــم خـدمـاتــهـا الـفـنـدقــيـة عـالـيــة
الـمـســتـوى لـتـغـطـي مـعـظـم أجـزاء المـنـطـقــة لـتـشــمـل الـدمـــام
حـيـث فـنـدق بــودل الـكـورنـيــش الـذى عـاد بـالـكـامـل لـسـابـق عـصــره
ورونـقـه وبـطـلــة جـديــدة كـلـيـ�، وفـنـدق بــودل الـشـاطـىء بـإطـاللـتــه
الـرائـعـــة، إنـتـقــاًال إلى مـديـنــة الـخـٌبـر حـيـث قـدمـنــا لـكـم مـنـتــجــع
بــودل جـارديـنــا المـفـضــل للـعــائــلـة وا�صـدقـاء لتـقـضـي فـيـه أمـتـع
ا�وقـات بصـحـبـة أحبـائـك وتـسـتـمـتع بـأجـواء صـيـفـيـة ال تـقـارن، أيـضـ�
أنـشـأنـا فـنـدق بـودل الُخبـر والـذي يـتـمـيـز بـمـوقـعـه الممتـاز من وسـط

المدينة والقريب أيض� من كورنيش مدينة الُخبر الساحر.

The Eastern Province is the Kingdom's center for oil industries. It has
the most beautiful parks and sandy beaches on the banks of the Gulf.
It is the Kingdom's brightest jewel in the most beautiful colors,
combining the sea, beautiful beaches and lush green oasis, as well
as spacious deserts. Boudl Hotels and Resorts have a special
perspective for this region, where it is a top priority to o�er its high
quality hospitality services to cover most parts of the region.
In Dammam, where Boudl Corniche Hotel, which has returned
completely to its elegance, and Boudl Al Shatea Hotel with its
wonderful view. Moving to Al Khobar City, where we offer you
Boudl Gardenia the most favorite Resort for family and friends to
spend the most time with your loved ones and enjoy an incomparable
summer atmosphere, we also established there Boudl Al Khobar Hotel,
which has an excellent location from the city center and also close
to the charming shore of al Khobar.

Boudl Apar t ’ Hotel  -  Eastern Region
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Hotel Services
Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.
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AL QASSIM & HAIL
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بودل للشقق الفندقية - القصيم وحائل
منـطـقـة القـصيـم وحـائـل والتي تـقع في منتصـف الممـلكـة العربيـة
الســعوديــة وتـشــتهــر هـذه المـنـطـقـة بــزراعــة أجـود أنــواع الـتــمــور
والـمـســاحــات الـخـضــراء وتـمـتـاز بـخـلـفـيـة تـاريـخـيـة عـريـقـة ومـزارات
سـيـاحـيـة مـنـشـــودة مـن الـعــديــد مـن الـمـســـافـريـن والـسـائـحـيـن،
ولـتـكـون عـلى مـقـربــة من كل ذلك أنشـأت فـنـادق ومنـتـجعـات بـودل
فـنـادقـهـا في منـطقـتـى القـصـيـم وحـائـل لتنـعم برفـاهـية مطلقـة
وإقـامـة رائعـة بالـقـرب من أهـم المراكـز الحيـويـة والمـزارات التـاريخـيـة
والترفيهيـة للمنطقـة، حيث أنشـأت بـودل فنـادقهـا في بـريـدة والـرس

والنـخيــل والـبـنــدقـيــة وأخـيــرا ولـيـس آخــر¦ بـالـفـاخـريـــة. 

Qassim and Hail, which is located in the middle of Saudi Arabia, This
region is famous for planting the �nest dates and green areas, It has
a long historical background and tourist attractions for many travelers
and tourists, In close proximity to all this, Boudl Hotels & Resorts has
established its hotels in the Qassim and Hail areas to enjoy absolute
luxury and wonderful accommodation close to the most important
landmarks, historical attractions and entertainment attractions of the
region, Where Boudl has established its hotels in Buraidah, Al Rass,
Al Nakhil, Al Bondoqia, and last but not least Al Fakhriya.

Boudl Apart’ Hotel - Qassim and Hail
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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HAFR AL BATIN
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بودل للشقق الفندقية - حفر الباطن
حفر البـاطن، من هنـا كـانت إنطـالقـة سلسلـة فنـادق ومنتجعات بودل
لتصـبـح بعـد أعـوام قـلـيـلة بـيـت الـعـائـلـة الـسـعـوديـة الـثـاني ووجهة
للعديد من المـسـافـريـن، وإلـى يومنـا هـذا مـازالت مدينة حفر الـبـاطـن
ذات إهـتـمــام كبــيــر، فـكــان فنــدق بــودل ســيـتــي ســنــتــر من أوائـل
الـفـنــادق التـي تـم إنـشــاءهــا في المنـطقــة، بينمـا يقع بـودل الميـدان
على مـقـربـــة مـن بـلــديـــة حــفـــر البـــاطـــن، ويعـتــبــر هــذا الـفــنــدق
بتصـمـيمـه الكالسـيكى أحـد أبرز مـبــاني مدينـة حفـر البـاطن وا·سهل
تميـيزا حيث يتيح خيـارات مذهلة لقضاء االجازات و العمل على حد سواء.

Hafr Al-Batin, from here was the launch of Boudl hotels and resorts
and in few years it became a second home for Saudi families and
for many travelers. To this day, the city of Hafr al-Batin remains
a great interest for Boudl company. The Boudl City Center was one
of the first hotels to be established in the region. While Boudl
Al Maidan is located close to the Municipality of Hafr Al Batin, this
classic design hotel is one of the most famous and distinctive bui-
ldings in the city of Hafr Al Batin and is easy to distinguish, o�ering
amazing options for both holidays and work.

Boudl Apart’ Hotel - Hafr Al Batin
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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ABHA & MAHIL ASIR
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بودل للشقق الفندقية - أبها ومحايل عسير
تتمتع مـدينـة أبـهـا بمجـمـوعـة من أجـمـل المعالم ا�ثـريـة والترفيهيـة
والـمـنــاظــر الـطـبـيـعـيــة التــي تـجـذب إلـيـهـا السـيـاح مـن كـل مـكـان،
ولـعـلــهـا مـن أجـمـل ا�مــاكـن الـســيــاحـيــة فـي الـمـمـلـكـة وا�وفـــر
نـصيـبـ� من تـردد الـسـيـاح من الـداخـل والخـارج لمـا تتـمتـع بـه من أجـواء
معـتدلـة ورائعـة طـوال العـام، تمتلك مدينـة أبها سـلـسـلـة من أفـضـل
فنـادق السـعوديـة ومنتـجعـاتهـا الراقـيـة والتي ُتـقـدم مسـتـوى عـالي
من الخـدمـة بأسـعـار ُمتـفـاوتـة، وعـلى رأسـهـا فنـدق بـودل أبـهــا الـذي
يقـع مـالصـق أبـهـا مـول وعـلى مقـربـة من حديـقـة الشـالل والتي تعـد
واحـدة مـن أكـبر المـراكـز التـرفـيـهـيـة في المديـنـة وأيض� أنشـأنا فنـدق
بـودل محـايـل عسـيـر في منـطـقـة محـايـل والـذي يـوـفر إطـاللـة عـلى

الـمـديـنــة رائـعــة.

Abha city has a collection of the most beautiful monuments, enter-
tainment and landscapes that attract tourists from everywhere,
perhaps one of the most beautiful tourist places in the Kingdom and
the largest share of the frequency of tourists from home and abroad
because of the moderate and wonderful atmosphere throughout the
year, Abha has a series of best Saudi Arabia Hotels & Resorts, which
o�er a high level of services at varying prices, especially Boudl Abha
Hotel, which is adjacent to Abha Mall and close to the waterfall Park,
which is one of the largest leisure centers in the city and also Boudl
established Boudl Mahayel Asir in Asir region which has amazing
city view in each room.

Boudl Apart’ Hotel - Abha and Mahil Asir
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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KUWAIT
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بودل للشقق الفندقية - الكويت
دولة الكويت أو كما يطلق سكانها عليها عروس الخليج، حيث أنها واحة
وسط الصحراء ومدينة عربية أصيلة وسط المدن العالمية المحيطة بها.
تعد الكـويت واحدة من أمتـع مدن الخلـيج في السـفر وا¼ـجازات، وممـا
يجعل السـياحة في الكويت أكثر تميز½ أنها تعد من الدول الجديدة في
هذا المضمار، تتمتع الكويت بالعديد من الشـواطئ الرائعـة، والمتـاحف

المتميزة، وا�سواق العتيقة و بها تجربة مثيرة مليئة بالمفاجآت.
تتواجد فنادق ومنتجعات بـودل في دولة الكـويت بحي السـالمية وحي
الفحيحيـل وهي من أكبر ا�حيـاء وأكثرها شهـرة ورواج� بين المواطنيـن
والسـيـاح ذلك ¼حتـواءهم على العـديـد من المـزارات و المراكز التجاريـة
والحيوية في المدينة. تقدم فنادق بودل بالكويت خدماتـهـا الفنـدقيـة
على أعـلى مسـتوى، فحتم� في بودل ستحـظـى بإقـامـة رائعـة وتجربـة

ال تنسى بفضل الخدمات المميزة التي تقدمها سلسلة بودل.

Kuwait, or as its inhabitants call it the Bride of the Gulf, as it is an
oasis in the middle of the desert and an authentic Arab city amidst
the surrounding global cities. Kuwait is one of the most beautiful
cities in the Gulf in travel and vacation, and make tourism in Kuwait
more distinctive that it is one of the new countries in this area,
Kuwait has many wonderful beaches, museums, and antique
markets and has an exciting experience full of surprises.
Boudl Hotels & Resorts is located in the Salmiya district and
Al Fahaheel district. It is one of the largest and most popular
neighborhoods in the city. Boudl Hotel in Kuwait o�ers its highest
quality Hospitality services, with Boudl you will definitely enjoy
a great stay and an unforgettable experience.

Boudl Apar t ’ Hotel  -  Kuwait
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Transportion from and to the airport.
Laundry and dry cleaning services.
24-hour room service.
Complimentary breakfast.
24-hour reception.
Adult and kids pool.
Meeting room.
Grooms services.
Gym.
Kids area.
Parking.

الخدمات الفندقية
خـدمــة تـوصـيـل من وإلى الـمـطــار.
خـــــدمــــــة الـغـــســـــيــــل والـكـي.
خـدمـة الغـرف على مـدار الســاعــة.

إفــــطــــــار مـجـــــانــي.

إســتـقبــال ٢٤ ســاعــة.

مسـبح كبــار وأطـفــال.

قـــاعــات إجـتـمــاعــات.

خــدمـــة الــعــرســــان.

صــالــة ليـاقـة رياضيــة.

صــالـة ألـعـاب أطـفـال.

مــواقـف للـســـيـــارات.

Hotel Services
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“Pampa Grill Steak House ” Chain Restaurants سلسلة مطاعم ” بامبا جريل ستيك هاوس “

Pampa Grill is a series of Argentinian restaurants pro-
vides skillfully Argentinian dishes, which was founded
at Narcissus Hotel & Residence, Riyadh, Kingdom of
Saudi Arabia in 2013. It is owned by Boudl Group for
Hotels & Resorts. Pampa Grill is Popular with its Latin
character, also its amazing delicious plates and the
quality of service. It has been expanded to exist in all
Narcissus 5 Star Hotels & Resorts.
It has been expanded to all of four existing branches.
Pampa Grill Restaurants presents a set of di�erent
tastes, �avors and you will get the chance to taste
different, unique dishes of various kinds of food,
meats and desserts.

بـامـبـا جـريـل هي سـلـسـلـة مـطـاعـم أرجـنـتـيـنـيـة تـقـدم
الـمـأكـو ت ا�رجـنـتـيـنـيـة تــأســسـت  عـام 2013 الـمـيـالدي
في مـديـنــــة الـريــاض بـالســعــوديــة بـفـنـدق «نــارســس»
الـريـاض وتــعـود ملكيـتـهــا لمـجمـوعــة بـودل للـفـنــادق
والمـنتـجـعـات واشـتـهـرت بطـابـعـهـا ا�رجنـتـيـنـي حـيـث
ـّيــز القـت رواجــ� وقـبــوال كـبـيــر بـســبـب مـذاقــهــا الـمـم
بــا¢ضـافــة إلـى الخـدمــة الـمـمـتـازة والـجــودة الـعـالـيــة
ويـصـل عـدد فـروعـهـا حـالـيـ� إلـى 4 فـروع مـتـواجـده في

جميع فنادق «نارسس» فئة الخمس نجوم.
تـقـدم سـلسلـة مـطاعـم « بـامبا جريـل » بين يديك كـافة
ا�ذواق والنكهات المختلفة وسيكون لديك الفرصة لتّذوق
أطبـــاق مخـتلـفـة وفـريـدة من نوعـهـا لمخـتـلف ا�طـبـاق

واللحوم والحلويات.
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“Pampa Grill ” Chain Restaurants سلسلة مطاعم ” بامبا جريل “
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Bur Bakery & Cafe ُبـر للمخبوزات

Bur brand is owned by Boudl Hotels & Resorts, it co-
mbines the bakery and cafe, o�ering its products and
services to the customers through a professional team
who has extensive experience in the �eld. 
The bakery is equipped with the latest ovens, to pro-
vide the customers with the best products in addition
to the international and Arabic co�ee, prepared by
highly skilled sta�.  BUR priority is to satisfy the cust-
omer’s needs and to work on continuous improvem-
ents to achieve the highest quality standards.
Boudl’s strategy is to expand Bur bakery to reach 96
branches in KSA and abroad in line with the kingdom
vision of 2030.

ُبر عالمة تجارية تمتلكها شركة بودل للفنادق والمنتجعات
حيــث تدمــج  بين المخبز والمقهى وتقــدم ذلك لعمالئها
من خالل فريق عمل متميـــز يـــمتلك الخبـرة الـواسعة في

هذا المجال بإستخدام أحدث المعدات وا�فران.
نقــدم أجود أنواع القهوة العالميــه با¢ضافة إلى القهوة

العربية ويتم إعدادها بأيدي ماهرة متخصصة.
وضعت ُبر نصب عينيها إرضاء جميع عمالئها وتلبية جميع
إحتـيـاجـاتـــهم ومتـطلبـاتـــهم كمـا تـــعدهم بـالتطويـر

والتحسين المستمر وتحقيق أعلى معايير الجودة.
شــركة بــودل للفنــادق والمنتجعات وضعت فــي خطتها
ا¢ســتراتيجية التوسع وا¢نتشار لعالمة ” بر “ التجارية ليصل
عدد فروعها ” 96 “ فرًعاداخل وخارج المملكة وذلك توافق�

مع رؤية المملكةالعربية السعودية 2030 م.

84



Bur Bakery & Cafe ُبـر للمخبوزات
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L&S “ Factory ” مصنع ” إل أند إس “

“ L&S ” factory is specialized in manufacturing all kinds
of hotel furniture. It was built on a 45.000 m2 land
in Sudair, at the middle province. The factory is
equipped with full automated machines and highly
quali�ed technicians.

Includes a number of production lines:-
• Automatic production line for the furniture industry
• Automatic production line for doors manufacturing
• Automatic production line for the manufacture of
   stainless steel (stainless steel)
• Automatic production line for the marble industry
• Production line for upholstery and leather industry
• Automatic production line for hotel furniture painting
• Automatic production line for the aluminum industry
• Production line for hotel furniture installation works

مصنــع  «إل أنــد أس» متخصص في صناعة ا�ثاث الفندقي
بأنواعه، بني المصنع على مساحة ٤٥000 متر مربع بمحافظة
سدير الصناعية ( مدن ) بالمنطقة الوسطى، ويعتمد على
٥٠٠ عامل من أفضل وأكفأ العماله الماهرة، وهو مجهز بأحدث
اËالت والمعدات لصناعة ا�ثاث والكماليات الفندقية والذي

يعتبر أحد المصانع الرائدة في مجال ا�ثاث الفندقي.

ويـضـم عــدد مـن خـطـوط ا¢نـتـاج:-
• خــط إنـــتــــــاج آلي لــصـــنــــاعــــــة ا�ثــــــاث الفــنــدقــي
• خــط إنـــتـــــــــاج آلـــي لــصــــــــنـــــــاعــــــــة ا�بــــــــــــواب
• خــط إنـــتـــــــــاج آلـــي لــصـــــــنــــــاعـــــة ا¢سـتـلسـتــيــل
• خــــط إنـــتـــــــــاج آلـــي لــصــــــــنـــــــاعــــــــة الـــرخــــــــام
• خــط إنـــتــــــاج آلي لــصـــنــــاعــــــة الـتـنـجـيـد والـجـلـــود
• خــط إنــتـــــــاج آلــي لــدهــــان ا�ثـــــــــاث الــفــنــــدقــــي
• خــط إنـــتـــــــــاج آلـــي لــصــــــــنـــــــاعــــــــة ا�لـمـنـيــــوم
• خــط إنـــتـــــــــاج �عـمــال تـغــلــيــف ا�ثـــاث الـفـنــدقـي
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Full Maps “ For Interior Design ” ُفل مابس ” للتصميم الداخلي “

Due to its well-founded beliefs in creativity a unique
ideas in the world of design, “Full Maps” is considered
one of the most signi�cant companies in design. It is
specialized in exquisite interior design and high-quality
services that includes construction charts and designs
for all kind of commercial and residential needs.
“Full Maps” aim to build a strong relationship with its
client through blending our clients’ creative ideas and
our designers' expertise it’s a tough mission! which we
completely succeeded. 
“Full Maps” provides exceptional and unique solutions,
where it blends the eastern and western cultures along
with the Greek, Italian, and British architecture styles. 
“Full Maps” team consists of a multinational and cult-
ural backgrounds and they work enthusiastically to
provide our clients with the best in the world of design.
 It’s an international team with local concepts located
in KSA, Italy and China.

نؤمن إيمان� راسخ� في ا¢بداع وخلق أفكارفريدة في عالم
التصميــم، وتعتبــر إحدى أهم شــركات التصميم شــركة
«ُفــل مابز» للتصميم الـــداخلي المتخصـــصة في تـــقديم
خدمات التصميم الداخلي المذهلة والعالية الجودة والتي
تشمل مخططـــات المساحـــات، التـصميم بـأنواعه وإدارة

المشاريع بنوعيها التجارية و السكنية.
كما نهدف أيضا إلى بناء عالقات قّوية وجيدة مع عمالئنا،
وذلك بخلق مزيج متكامل من ا¢بتكار و ا¢بداع مما يتطلبه
العمالء، وخبرة مصممينا هي مهمة صعبة قد نجحنا في

إنجازها بشكل متكامل.
تتّكون تصاميمنا من مزيج من الثقافات الشرقية والغربية
على حد ســـواء، بـا¢ضافة إلى الفـــن الـمعمـاري اليـونـاني

والطراز ا¢يطالي، وا¢بداع البريطاني.
لـدينــــا فـريق عمل متـعدد الثقـافـــات ويـنتمي لجنسيـات
وخلفيات ثقافية مختلفة، يعمل بحماس ونشــاط ويّقدم
لعمالئنا أفضل إبداعاته، إنه فريق عالمي بمفاهيم وحلول
محّلية تنتشر مكتبنـــا بيـن المملكـــة العربيـة السعوديـة ،

إيطاليا و جمهورية الصين. 
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Building Basis “ For Constructions ” بـيـلــديـنــج بـيـســس ” ل�نــشـــاءت “

Since it was established, “Building Basis” kept
offering comprehensive construction solutions
and services for “Boudl Group”.
Due to its well-founded construction expertise in
building hotels “Building Basis” constructed all the
hotels owned by Boudl Group, from five star
“Narcissus”, four star “Braira”, three-star “Aber” and “
Boudl” Hotel Apartments.
The company employees are better trained and
working with a high team spirit to achieve the
company goals.

منذ أن تأسست ظلت شركة « بيلدنج بيسس » تّقدم حلوًال
وخدمات شــاملة لشركة بودل للفنادق والمنتجعات، وقد 
تمكنت الشــركة بخبراتها الراســخة في البناء من التوسع
منذ بدايتها ا�ولى في إنشاء وتشييد الشقق الفندقية إلى
أن أصبـــحت شركـــة تـعمل لـــجميع الفنـادق التي تـديرهـا
مجموعة بودل بتعدد فئاتها، فئة الخمس نجوم « نارسس »،
ا�ربــع نجوم «بريرا»، الثالث نجوم «عابر» والشــقق الفندقية

« بودل ».
وتـوظـف الـشـركـة عــددÖ مـن الـكــوادر الـمـتـمـرسـه عالية
التأهيل التي تعمل بروح جماعية لتحقيق أهداف الشـركة.
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We & The Future نحن والمستـقبل

Boudl Hotels & Resorts is the largest Saudi hotel
operator supported by qualified cadres of more
than 500 young Saudi men and women.
Boudl Hotels & Resorts has announced the completion
of the largest operational opening in the company's
history for 13 new hotels in Saudi Arabia with more
than 1,200 hotel rooms (opening every 45 days),
bringing the number of hotels managed by the
company to more than 40 hotels and 4,900 Room.
In view of the vision of 2030, which includes focusing
on tourism within Saudi Arabia and making it a major
economic hub, the company is currently studying
investment in operating new hotels in the most
promising tourist destinations in cities such as
Al Ola, Al-Wajah and Tabuk, in addition to entering
the hospitality sector for visitors of the two Holy
Mosques in mekkah and al madinah.

تعتبر شـركـة بـودل للفـنـادق والمنـتجـعـات أكـبر مشـغل
فـنـدقـي سـعـودي مـدعـومـة بـكـوادر مـؤهـلـه تتـضـمن

أكـثـر مـن 500 شــاب وشــابــة ســعــوديــيـن.
أعـــلــنــت شـــركــــة بـــودل للـفــنـــادق والـمـنــتــجـعـــات
عن إســتـكـمـــال أكـبـــر إفـتــتــاح تـشــغـيـلـي فـي تــاريــخ
الـشـركـة لـ 13 فــنــدقــ� جـديــدÖ فـي الـمـمـلـكـة العـربـيـة
الـســــعـــوديـــة مـع أكـثـــر مـن 1200 غــرفـــة فــنـــدقــيـــة
( تـفــتـح كــل 45 يـومــ� )، وبـذلـك يـرتــفـع عـدد الـفـنـــادق
الـتـــي تـــديـــرهــــا الـشـــركـــة إلـى أكــثــر مـن 40 فـنـــادق
و 4900 غــرفــة وإيـمــانــ� بـرؤيــة 2030 والتي تشمل الـتـركـيـز
عـلى الـســيـاحـة داخـل الـمـملكـة الـعـربـيـة السـعـوديـــة
وجـعـلـهــا رافــد رئــيــس لـÛقـتـصـاد، تــقـوم الـشـــركـــة
حالـيــ� بـدراسـة ا¢سـتـثـمـار فـي تـشـغـيـل فـنـادق جديـدة
بالـوجهـات السـيـاحيـة الواعـدة في مـدن كـالُعال والـوجـه
وتــبــوك بـا¢ضـــافـــة للتــوجــه في الــدخــول بــقــطـــــاع
الضــيـافـة لــزوار الحـرمـيــن الـشــريـفـيــن وأداء المـنـاسك

الـديـنـيـة بـمـكـة والـمـديــنــة الـمـنــورة.
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We and the Future
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Partners of Success شـــركــــاء النـجــــاح
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Achievements & Awards ا�نــجـــــازات والـجــــوائــــز

20122013
20132015
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Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

ا¡ستاذ سيف الخليوي يفتتح منتجع بريرا العزيزية بالخبر
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Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

جانب من الحفل السنوي للمدراء ٢٠١٥م

97



Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

لقاء صاحب السمو الملكي ا¡مير منصور بن متعب
وزير الشؤون البلدية والقروية مع ا¡ستاذ خالد بن صالح الخليوي

صاحب السمو الملكي ا¡مير فيصل بن بندر أمير الرياض
يسلم ا¡ستاذ ناصر بن صالح الخليوي درع تذكاري

جانب من الحفل السنوي للعاملين بالشركة
صاحب السمو الملكي ا¡مير فيصل بن بندر

يسلم ا¡ستاذ فارس الخليوي شهادة شكر تقدير
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Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير البحرين
بلقاء مع المؤسس الشيخ صالح بن ناصر الخليوي

صاحب السمو الملكي ا¡مير سلطان بن سلمان
يكرم ا¡ستاذ صالح بن سيف الخليوي بجائزة التميز السياحي

صاحب السمو الملكي ا¡مير سلطان بن سلمان
يسلم ا¡ستاذ ناصر بن صالح الخليوي جائزة الفخامة

المؤسس الشيخ صالح بن ناصر الخليوي 
بجانب من الحفل السنوي للعاملين
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Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

جانب من الحفل السنوي ٢٠١٩ لشركة بودل للفنادق والمنتجعات
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Boudl Group Archives أرشيف مجموعة بودل

مشاركة شركة بودل بجوائز التميز السياحي والفوئز بجائزتي
 أفضل فندق ٤ نجوم  وفاز بها ( فندق بريرا العليا ) وأفضل شققق فندقية وفازت بها ( بودل القصر )

مشاركة شركة بودل بمعرض ( ATM DUBAI 2019 ) سوق السفر العربي ٢٠١٩ بدبي

101



تواصل معنا

الـبـريــد ا�لـيـكـتـرونـي: res@boudl.comبـودل للشـقـق الـفنـدقـيـة  الحجز المركزي: 666 0000 92 966+

ا�ليكتروني: res@aberhotels.comفـنــادق عـابــر  الحجز المركزي: 666 0000 92 966+ البريد 

 الحجز المركزي: 555 0000 92 966+ البريد ا�ليكتروني: res@brairahotels.comفـنـادق ومنـتـجـعـات بـريـرا

 الحجز المركزي: 777 0000 92 966+ البريد ا�ليكتروني: res@narcissus-riyadh.comفنادق ومنتجعات نارسس

بودل العليا: شـارع العلـيـا العـام، مقـابـل بـرج الفـيـصـليــة، الـريـاض، السـعودية
+966 011 217 6666

بودل الصحافة: طريق الملك عبدالعزيز، بعد دوار المملكة، الرياض، السعوديـة
+966 011 410 7033

بودل خريص: تقـاطع ش العليـا العـام مع طـريـق خريص، الريـاض، السـعوديـة
+966 011 217 2222

بودل الفيحاء: حي الفيحاء شارع هارون الرشيد، الرياض، السعودية
+966 059 012 2719

بودل المصيف: الدائري الشمالي بين مخرج ٦،٥، الرياض، السـعوديـة
+966 011 455 9841

بودل المروج: الـدائـري الشـمـالي بين مخرج ٥،٤، الريـاض، السـعوديـة
+966 011 207 1132

بودل الملز: حي المـلــز، شـــارع ا¢حــســــاء، الـريــــاض، الـســعــوديــة
+966 011 206 3050

بودل الورود: الـدائـري الشـمالـي بيـن مخرج ٦،٥، الـريـاض، السعوديـة
+966 011 450 9300

بودل القصر: شارع السويدي العام، حي السويدي، الرياض، السعودية
+966 011 225 5400

بودل جابر: شارع الشيخ جابر الصباح، حي إشبيلية، الرياض، السعودية
+966 059 441 1814

بودل المونسية: طريق الثمامة، حي المؤنسية، الرياض، السعودية
+966 011 511 6030

بودل الوادي: طريق عثمان بن عفان، حي الوادي، الرياض، السعودية
+966 92 000 99 23

بودل المجمعة: شـارع المـلك عبدالعزيز، حي ا�نـدلس، المجمعة، السعـوديـة
+966 016 421 1780

بودل الكورنيش: شـارع ا�شـرعة مع شارع الملك عبداß، الدمام، السعوديـة
+966 011 293 3354

بودل الشاطئ: الشـارع ا�ول، حي الشـاطـئ، الـدمـام، السـعـوديـة
+966 013 809 1117

بودل الخبر: حـي العـقـربـيــة شــارع الظـهـران، الخـبـر، الـســعـوديــة
+966 013 899 5000

بودل جاردينيا: حي القـربية شـارع ا�مير محمود، الخبر، السـعودية
+966 013 899 3000

بودل قريش: شــــارع قــريــش، حـي الســالمــة، جــدة، الـــســـعـــوديـــة
+966 012 633 4445

بودل فلسطين: ش فلسطين تقـاطع ش ا�ربعين، جدة، السـعـوديــة
+966 012 670 7000

بودل حراء: شـارع حـراء، حـي النـهــضــة، جـــدة، الســعـوديــة
+966 012 694 7755

بودل التحلية: شارع التحلية مقابل إيكيا، جــدة، السـعوديـة
+966 012 261 4131

بودل الطائف: تقاطع طريق الشفا مع شارع الستين، الطائف، السعودية
+966 012 743 3030

بودل بريدة: شـارع عمـر بن الخطــاب، حي الراشـديات، بريدة، السـعوديـة
+966 016 381 0919

بودل النخيل: إمتداد ش عمر بن الخطاب، حي الحمراء، عنيزة، السعودية
+966 016 363 7121

بودل الفاخرية: شــارع الفـاخــريــة، حـي الـريــان، عـنـيـزة، الـســعــوديـــة
+966 016 321 6555

بودل الرس: شارع شـنـانـة، حي المـلك عـبـدالعـزيـز، الــرس، الـسـعـوديــة
+966 016 351 2288

بودل البندقية: الــدائــري الـغـــربـي، دوار الـبــنــدقـيـــة، حـي صـــالح الـديــن، حــــائـــل، الـســـعـــوديـــة
+966 016 539 9555

بودل الميدان: حي الخالدية، ش الملك عبدالعزيـز، مقـابـل إدارة التـعلـيم، حـفـر الـبـاطـن، السـعوديــة
+966 013 729 3737

بودل سيتي سنتر: ش المـلك عبـدالعـزيـز، السـوق، مقـابـل البنـك ا�هلي، حفـر البـاطـن، السـعـوديــة
+966 013 722 3000

بودل أبها: أبها مول، أبها، السعودية
+966 017 232 2222

بودل محايل عسير: حـي الـضــرس، طـــريــق الــمــلك عـبـدالـعـــزيـــز، مـحــايـل عـسـيـر، السـعـوديــة
+966 017 285 5549

 بودل السالمية: شــارع 1 جـادة 1، الـســالـمـيــة، مدينـة الكويت، الكـويـت 
00965 25 75 7999

بودل الفحيحيل: دوار مكـة شـارع الدبـوس، مديـنـة الكـويت، الكـويـت
00965 23 92 2506

عابر الصحافة: تقاطع طريق أنس بن مالك مع طريق الملك عبدالعزيز، حي الصحافة، الرياض، السعودية
+966 011 211 4980

عابر الياسمين: تقاطع طريق أنس بن مالك مع طريق الملك عبدالعزيز، حي الياسمين، الرياض، السعودية
+966 011 511 6565

عابر المؤنسية: طـريق الثـمـامـة، حـي الـمـؤنـسـيـة، الـريـاض، السعودية
+966 011 810 3731

بريرا العليا: شـارع العليـا العـام، بجـانب مكتبة الملك فهد، الرياض، السـعوديـة
+966 011 293 3354

بريرا قرطبة: شارع الرشد، حي قرطبة، السـعـوديـة
+966 011 225 4221

بريرا الوزارات: تقاطع طريق الملك عبد العزيز وش ا�مير منصور بن عبد العزيز، الوزارات، الرياض السعودية
+966 011 276 5440

بريرا النخيل: طـريق ا¢مـام سـعود بن عبـدالعزيز بن محمد الفـرعـي، حي النخيل، الريـاض، السـعـوديـة
+966 011 252 3444

بريرا حطين: طـريق ا�مـيــر محـمـد بن سـلـمــان، حي حـطـين، الـريـاض، الـســعـوديــة
+966 011 236 3981

بريرا الدمام: ش ا�مير محمد بن فهد، أبراج الشاطئ، حي الشاطئ، الدمام، السعودية
+966 013 510 7999

منتجع بريرا العزيزية: طـريق الـمـلـك فــهـد، حـي العـزيـزيـة، الخـبـر، الـســعـوديــة
+966 013 834 8313

منتجع نارسس أبحر: شـارع ا�مير عبداß الفيصل، أبحر الشمـالية، جدة، الســعوديـة
+966 012 609 9100

نارسس الرياض: شـارع العلـيـا الـعـام، حـي العـلـيـا، الـرياض، السـعودية
+966 011 294 6300
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Contact Us

Boudl Apart’ Hotels Call Center: +966 92 0000 666 E - m a i l :  r e s @ b o u d l . c o m
Boudl Al Olaya: Olaya main street, In Front of Al Faisalia Tower, Riyadh, KSA
+966 011 217 6666
Boudl Al Sahafa: K ing Abdl  A ziz  Road,  Al  S ahafa distr ic t ,  R iyadh,  KSA
+966 011 410 7033
Boudl Khurais: Intersection of Al Olaya St. with Khurais Road, Riyadh, KSA
+966 011 217 2222
Boudl Al Fayhaa: A L  Fay h a a  D i s t r i c t  H a ro o n  Al  R a s h e e d,  R i ya d h ,  K S A
+966 059 012 2719
Boudl Al Maseef: The Northen Ring road Between Exititing 5 , 6, Riyadh, KSA
+966 011 455 9841
Boudl Al Morouj: The Northen Ring road Between Exititing 5 , 6, Riyadh, KSA
+966 011 207 1132
Boudl Al Woroud: The Northen Ring road Between Exititing 5 , 6, Riyadh, KSA
+966 011 450 9300
Boudl Al Malaz: Al Malaz District Al Ehsaa St., Riyadh, KSA
+966 011 206 3050
Boudl Al Qasr: Al Sewedi St., Al Sewedi district,  Riyadh, KSA
+966 011 225 5400
Boudl Gaber: AL Sheikh Gaber Al sabah St. beside King Fahd Library, Riyadh, KSA
+966 059 441 1814
Boudl Monsia: A l  T h o m a m a  R o a d ,  A l  M o n s i a  d i s t r i c t ,  R i y a d h ,  K S A
+966 011 511 6030
Boudl Al Wadi: O t h m a n  B i n  Af f a n  R o a d,  A l  Wa d i  d i s t r i c t ,  R i ya d h ,  K S A
+966 92 000 99 23
Boudl Al Majmaa: King Abdulaziz Road, Al Andalus district, Al Majmaa, KSA
+966 016 421 1780
Boudl Al Corniche: Intersection of Al Ashreaa St. with King Abd Allah St., Al Damam, KSA
+966 011 293 3354
Boudl Al Shatea: Al shatea District The Firsrt st. ( Al Awal St. ), Al Damam, KSA
+966 013 809 1117
Boudl Al Khobar: A l  A q r a b y a  D i s t r i c t  A l  Z a h r a n  s t . ,  A l  K h o b r,  K S A
+966 013 899 5000
Boudl Gardenia: AL Qarbya District The prince Mahmoud St., Al Khobr, KSA
+966 013 899 3000

Aber Al Yasmin: Intersection Anas Bin Malik Street, Near Inma Bank, Riyadh, KSA
+966 011 211 4980
Aber Al Sahafa: Intersection Anas Bin Malik Street, Al Yasmin district, Riyadh, KSA
+966 011 511 6565

Boudl Qorish: AL shatea Distric t  Al  Damam, Jeddah,  KSA
+966 012 633 4445
Boudl Palastin: Al shatea District The Firsrt st. ( Al Awal St. ), Jeddah, KSA
+966 012 670 7000
Boudl Hiraa: Al Aqrabya District Al Zahran st., Jeddah, KSA
+966 012 694 7755
Boudl Al Tahlia: AL Qarbya District The prince Mahmoud St., Jeddah, KSA
+966 012 261 4131
Boudl Al Taif: S h i f a  R o a d  w i t h  S i x t y  S t r e e t ,  A l  Ta i f,  K S A
+966 012 743 3030
Boudl Bridah: Omar bin al-Khattab Street Al Rashidiya district, Al Qassim, KSA
+966 016 381 0919
Boudl Al Nakhil: Extension of Omar bin Al Khattab Hamra district, Al Qassim, KSA
+966 016 363 7121
Boudl Al Fakhrya: Fakhriya Street Rayyan, Al Qassim, KSA
+966 016 321 6555
Boudl Al Ras: Shannana Street King Abdulaziz District, Al Qassim, KSA
+966 016 351 2288
Boudl Al Bondoqia: Western Ring - Roundabout Al bondoqia - Saladin district, Al Qassim, KSA
+966 016 539 9555
Boudl Al Maidan: Al Khalidiya - King  Abdul Aziz st. - againstof Education, Hafr Al Batin, KSA
+966 013 729 3737
Boudl City Center: King Abdulaziz St., Souk Opposite Ahli Bank, Hafr Al Batin, KSA
+966 013 722 3000
Boudl Abha: Abha Mall, Abha, KSA
+966 017 232 2222
Boudl Mahail Asier: Al - Daras district King Abdulaziz Road, Mahail Asier, KSA
+966 017 285 5549
Boudl Al Salmiya: AL Sheikh Gaber Al sabah St. beside King Fahd Library, Kuwait City, Kuwait
00965 25 75 7999
Boudl Al Fahaheel: M e cc a  R o u n d a b o u t  D a b o s  s t . ,  Ku wa i t  Ci t y,  Ku wa i t
00965 23 92 2506

Aber Al Monosya: Al Monessiya district, Al Thamama Road, Riyadh, KSA
+966 011 810 3731

Aber Hotels Call Center: +966 92 0000 666 E-mail: res@aberhotels.com

Braira Al Olaya: Al Olaya main street, beside King Fahd Library, Riyadh, KSA
+966 011 293 3354
Braira Qortubah: Al Roshd St.,  Cortubah district, Riyadh, KSA
+966 011 225 4221
Braira Al Wizarat: King Abdlazizi Rod, Al Wizarat district, Riyadh, KSA
+966 011 276 5440
Braira Al Nakheel: Imam Saud bin Abdulaziz bin Mohammed Road, Al Nakheel district, Riyadh, KSA
+966 011 252 3444

Braira Hitin: Prince Mohamed bin Salman Bin Abd El Aziz road,Hitin district Riyadh, KSA
+966 011 236 3981
Braira Al Dammam: Prince Mohamed bin Fahd, Al Shataa Towers,Al-Shataa district, Al Dammam, KSA
+966 013 834 8313
Braira Resort Al Azizia: King Fahd Rod Al Azizia, Al Khobar, KSA
+966 013 510 7999

Braira Hotels & Resorts Call Center: +966 92 0000 555 E-mail: res@brairahotels.com

Narcissus Riyadh: O l a y a  S t ,  A l  O l a y a  d i s t r i c t ,  R i y a d h ,  K S A
+966 011 294 6300

Narcissus Obhur Resort: Prince Abdullah Al Faisal Street, Northern Abhor, Jeddah, KSA
+966 012 609 9100

Narcissus Hotels & Resorts Call Center: +966 92 0000 777 E-mail: res@narcissus-riyadh.com
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Downlod the  Boudl Group App

Riyadh, PO Box 75, Zip Code 11351,Kingdom of Saudi Arabiawww.boudlgroup.com    info@boudlgroup.com
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