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HO T E L FAC I L I T I E S
InterContinental Doha features 375 luxurious
guest rooms and suites each, tastefully furnished
with modern amenities and an Arabesque flair.
The Club InterContinental, with its elegant
interiors and expansive outdoor terrace
boasting stunning panoramic views of the Doha
city skyline, offers guests the exclusivity of living
the InterContinental Life. Adjoining the hotel
are 94 upscale residences, offering an
unprecedented lifestyle choice for thoseseeking
a home away from home in Doha.

Tempt your palate at any of the distinctive restaurants and bars. Enjoy a large selection
of Belgian hops and European classics at Belgian Café, go for a sumptuous buffet at
Coral all day dining restaurant, savour authentic Peruvian cuisine at La Mar, or simply
indulge in Greek and Mediterranean cuisine at Mykonos.

Amidst a soothing ambiance, the exclusive Spa InterContinental features a host of
facilities including private indoor pool, juice bar, relaxation rooms, salons, and the
first-of-its-kind Spa Wave Bed and Quartz Bed in the spa suites. Each beauty and
wellness treatment is meticulously crafted using only premium European products.
Take a refreshing dip in the outdoor pool, top up some tan on the private beach, or
maintain your workout routine at the 24-hour Fitness Centre.
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Your meeting will be delivered by a highly
trained team focused on understanding your
needs and staging an event that is tailored to
you. Every element of our service and technology is designed to simplify the event
planning process, from fast availability checks
and transparent pricing to the latest
technology tools and fully interactive floor
plans that can be customised for each event.

m eet i n g s f a c i l i t i e s

The conference and banqueting facilities
are amongst the finest in Qatar. Al Wajba
ballroom is ideal for banquets, weddings and
conferences. It hosts up to 800 guests and has
a private entrance with a large foyer for
cocktail receptions. We also offer six meeting
rooms, all of which have comprehensive
built-in audio-visual equipment and natural
daylight. For outside events, our catering team
can meet your every need from food and
beverage, to floral arrangements and
entertainment to ensure the success of your
event.

&

e v ent s

plan

&

det a i l s

i n s i der c olle c t i on

Our Insider Collection allows you to benefit from our hotel’s unrivalled local knowledge. Often
inspired by the destination itself, these experiences can be tailored to any event or meeting,
ensuring that it delivers results and creates an experience to remember.
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i n s i der c o m m u n i t y

Insider Locations give you an
opportunity to base some
of your event away from the
hotel. We offer exclusive
access to a variety venues and
experiences, allowing
delegates to experience a side
of the destination that

A well-chosen speaker can
bring your event to life and
really inspire your delegates.
Insider Speakers range from
celebrities and cultural
experts to sporting heroes,
and all have a local
connection.

Insider Community events
allow delegates to make a
positive difference to the
community they are visiting.
It could be anything from
painting a mural at a local
school to preparing lunch in
a homeless shelter.

i n s i der i nter a c t i on s

We offer a range of team-building experiences which can be based on-site or
in the local area. They are an original way to engage and motivate delegates
while giving them a chance to interact with their destination.
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EVENTS AND CONFERENCES

I N T E R CONT I NENTAL DOH A
Street 900, Building No. 25,
Zone: 61, Al Dafna, West Bay
P.O. Box 6822 Doha, Qatar
T: +974 4484 4444 E: meetings.icdoha@ihg.com
W: Doha.InterContinental.com
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االجتماعات واملناسبات

مرافق الفندق

يض ّم فند ق إ نتركو نتيننتا ل ا لد وحة 3 7 5
وجناح ا فاخ ًرا جميعها ُم زدا نة بلمسا ت
غرفة
ً
األ را بيسك األصيلة و ُم جهزة بأ حد ث سبل ا لراحة
ا لعصرية وا لتجهيزا ت ذا ت ا لذ وق ا لرفيع.
شا هد أ روع اإلطال الت ا لبا نو را مية على أ فق
خلالب من رد هة كلو ب إ نتركو نتيننتا ل
ا لد وحة ا
ّ
بتصميمها األ نيق وا لترا س ا خلا رجي املفتوح
في ا لهواء ا لطلق مبساحته ا لرحبة وا لتي متنح
ضيو فنا جتربة حصرية بطا بع إ نتركو نتيننتا ل .
يو فر
وبجوا ر ا لفند ق هنا ك  9 4مسك نًا فخ ًم ا
منط معيشة ا ستثنا ئي للباحثني عن ا لشعو ر
.براحة ود ف ء املنزل في ربوع ا لد وحة

وإذا كنت من ا لذ وا قة وأ صحا ب ا لذ وق ا لرفيع ستجد با نتظا رك مجموعة من أ رقى
ا لبا را ت واملطاعم املميزة  .تلذ ذ بتشكيلة من املشروبا ت ا لبلجيكية واملذا قا ت األ وروبية
ا لكالسيكية في املقهى ا لبلجيكي ،أ و تنا ول وجبة عا مرة بكل ما لذ وطا ب مع بو فيه
مطعم كو را ل ا لفاخر املتو فر طوا ل ا ليوم  ،أ و ِع ش جتربة بيروفية أ صيلة في ال ما ر ،أ و
.متتع بأ شهى املأ كوالت ا ليو نا نية واملتو سطية في ميكو نو س
توجه إ لى سبا إ نتركو نتيننتا ل ا حلصري وا نعم بأ جوا ئه ا لها د ئة ومرا فقه املتميزة ا لتي
تض ّم مسبح داخلي خا ص وبا ر عصا ئر صحية وغرف ا سترخاء وصا لو نا ت جتميل  ،كما
ميكنك تفقد أجنحة ا لسبا ا حلصرية لد ينا لتجربة جلسا ت ا لتد ليك على سرير سبا ويف
وجميع جلسا ت و ُم عا جلا ت  " Q u a r t z ".األ ول من نوعه أ و سرير كوا رتز " " S p a W av e
ا لعا فية وا جلما ل أعد د نا ها بعنا ية وحرص كبيرين باال ستعا نة بأ شهر عالما ت
.املنتجا ت األ وروبية

االجتماعات واملناسبات

خدمات ُمخصصة
تُنظم االجتماعات على ي ّد فريق ُم تمرس من اخلبراء
ينصب تركيزه على فهم احتياجاتك من أجل تنظيم فعالية
مخصصة وف ًق ا ملتطلباتك .وجميع خدماتنا ومرافقنا
ُم صممة بتقنيات تعمل على تسهيل إجراءات التخطيط
للفعاليات؛ بد ًء ا من سرعة التحقق من التوافر وشفافية
ً
وصول إلى االستعانة بأحدث األدوات التقنية
األسعار
مثل ُم خططات الطوابق التفاعلية بالكامل التي ُي كن
.تخصيصها حسب الطلب مع كل فعالية

مرافق املؤمترات واالجتماعات
تعد مرافق املؤمترات واملآدب لدينا هي األفضل في قطر؛ فهناك
العديد من القاعات الفاخرة مثل قاعة الوجبة وهي االختيار
األنسب الستضافة املآدب وحفالت الزفاف واملؤمترات ،وتتسع
ملا يصل إلى  800فرد مع مدخل خاص وبهو كبير حلفالت
االستقبال .كما يتوفر لدينا ست قاعات أخرى لالجتماعات
جميعها ُم جهز مبعدات سمعية وبصرية مدمجة ويتخللها ضوء
النهار الطبيعي .وملن يرغبون في إقامة مناسبات خارجية،
سيكون فريقنا املختص على أمت االستعداد لتلبية جميع
ُم تطلباتهم بداية من األطعمة واملشروبات إلى تنسيقات الزهور
والديكورات واخلدمات الترفيهية التي تضمن إقامة فعالية حتظى
بإعجاب جميع احلاضرين

املخطط والتفاصيل
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مدخل قاعة احتفاالت الوجبة

مجموعة ّ
املط لعني
ُي تيح برنامج مجموعة ّ
املط لعني االستفادة من املعارف احمللية التي ال تضاهى في فنادقنا .وجميع التجارب املقدمة مستوحاة من
روح الوجهة نفسها ،وميكن تخصيصها لتناسب أي فعالية أو اجتماع مبا يضمن تلبية متطلباتك وتقدمي جتربة ُم يزة لضيوفك ال
تُنسى.

مواقع ّ
املطلعني

املتحدثون ّ
املطلعون

ُمجتمع ّ
املطلعني

متنحك مواقع ّ
املط لعني فرصة فريدة إلقامة
مناسباتك وفعالياتك في مواقع أخرى بخالف
الفندق .استمتع معنا بوصول حصري إلى
مجموعة متنوعة من الوجهات والتجارب التي
متنح ضيوفك فرصة حقيقية للتعرف على
جانب آخر من الوجهة ناد ًرا ما يراه السياح
.والتعرف على كنوزها اخلفية

ّ
أضف على الفعالية أو املناسبة التي تُقيمها
مزي ًدا من احليوية عن طريق االستعانة بأحد
املتحدثني املُلهمني الذي ُي ثري جتربة الضيوف
ومينحهم مصد ًرا لإللهام .مجموعة املتحدثني
ّ
املط لعني هي مجموعة رائعة ومحفزة من
املشاهير واخلبراء الثقافيني وحتى األبطال
الرياضيني ،لديهم جمي ًع ا رابط محلي وبفضل
خبراتهم الفريدة ومعرفتهم احمللية ستصبح
.فعاليتك ذكرى ال تُنسى

ُي كن أن تأتي املشاركة في صور عديدة مثل
رسم جدارية في مدرسة محلية أو إعداد وجبات
طعام في مأوى للمشردين وغيرها من األنشطة
.املفيدة التي متنحهم جتارب ال تُنسى

غرف االجتماعات

تفاعالت املطلعني
نحن نقدم مجموعة من جتارب بناء الفريق التي ميكن أن تستند إلى املوقع أو في املنطقة احمللية .إنها طريقة أصلية إلشراك
املندوبني وحتفيزهم مع منحهم فرصة للتفاعل مع وجهتهم.

الباب ارتفاع/
عرض( /باملتر)

االرتفاع (باملتر)

طول × عرض
(باملتر)

احلجم
(متر مربع)

قاعة اجتماعات

منط احلفل

طاولة

 Uحرف

منط املأدبة

منط حفل
استقبال

منط قاعة مؤمتر

منط املسرح

اسم القاعة
اجلتماعات واملؤمترات
قاعة الوجبة
قاعة الوجبة 1
قاعة الوجبة 2
قاعة الوجبة 3
قاعة الوجبة 1+2
قاعة الوجبة 2+3
قاعة الوجبة  -البهو
الديوان

الديوان 1
الديوان 2
الدانة
الدانة 1
الدانة 2
بارزان
قاعة االجتماعات

إنتركونتيننتال الدوحة
شارع  ،900بناية رقم ،25
منطقة ،61 :الدفنة ،اخلليج الغربي
ص.ب ،6822الدوحة ،قطر
هاتف +974 4484 4444بريد إلكترونيmeetings.icdoha@ihg.com :
املوقع اإللكترونيdoha.InterContinenal.com :

