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21 أغسطس 2022

10 من ارخص فنادق قطر في كأس العالم 2022 + رأي النزالء
raialkhalij.com/2022/08/21/cheapest-hotels-in-qatar

العالممنوعات

ارخص فنادق قطر

تستقبل قطر كأس العالم لعام 2022 وهي الفعالیة التي سوف تستقطب محبي الكرة من جمیع انحاء العالم لذا قرننا ان نقدم
لكم 6 من ارخص فنادق قطر (الدوحة) واكثرها شهرة لكي تستمتعوا باقامتكم معنا بأقل تكلفة واكبر متعة ممكنة.

كما قلنا سوف نذكر لكم 6 من افخم و ارخص فنادق قطر التي قدمت عروضًا حاصة لعام 2022 الستقبال الزوار في كأس العالم
و نتطرق الى مزایاها وعروضها لكي تتمكن من اختیار مكان اقامتك وانت تستمتع بمشاهدة فریقك المفضل في كأس العالم.

ارخص فنادق قطر

”Cielo Hotel Lusail Qatar“ 1- فندق سیلو لوسیل قطر

https://raialkhalij.com/2022/08/21/cheapest-hotels-in-qatar/
https://raialkhalij.com/category/tie-world/
https://raialkhalij.com/category/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
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اشعر وكأنك نجم واستمتع بالمعاملة والخدمات الراقیة في فندق سیلو لوسیل قطر بأقل االسعار

مكان اإلقامة هذا یبعد من الشاطئ 16 دقیقة سیًرا على االقدام. یقع فندق سیلو لوسیل في الدوحة على بعد 3.1 كم من الجونا مول،
ویوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانیة للسیارات ومركز للیاقة البدنیة وصالة مشتركة. یوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم خدمة

الواي فاي المجانیة وحدیقة. یتمیز مكان اإلقامة بمكتب استقبال یعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وتحویل العمالت
للضیوف.

سیوفر الفندق للضیوف غرًفا مكیفة مع خزانة مالبس وابریق كهربائي وصندوق ودائع آمن وتلفزیون بشاشة مسطحة وحمام
خاص مع دش. تحتوي كل غرفة في فندق سیلو لوسیل قطر على العدید من المزایا التي لیست جمیع الفنادق تقدمها.

تتوفر وجبة إفطار كونتیننتال یومًیا في مكان اإلقامة.
یوفر فندق سیلو لوسیل قطر تراًسا شمسًیا للغرف فقد تم بنائها بحیث تستقبل كل غرفها الشمس وتتمیز باطالله رائعة.
یوفر الفندق أیًضا مركًزا لرجال األعمال ویمكن للضیوف استخدام جهاز الفاكس وآلة التصویر في هذا الفندق فندق.
یقع مركز قطر الدولي للمعارض على بعد 6 كم من مكان اإلقامة، في حین تقع دوحة فستیفال سیتي على بعد 7 كم.

أحب األزواج الموقع تحدیًدا، وقّیموه 8.6 بالنسبة لرحلة لشخصین.

فندق سیلو لوسیل قطر یستقبل النزالء منذ 2 فبرایر 2021. ومع ذلك تمكن من نیل شهرة واسعة في قطر خالل هذه الفترة

”Saraya Palace Hotel qatar“ 2- فندق سرایا باالس قطر
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فندق سرایا باالس

یقع فندق سرایا باالس في الدوحة وهي تبعد عن متحف قطر الوطني مسافة 1.9 كم، وهو یتمیز بتسجیل الوصول والمغادرة
السریع وغرف خالیة من مسببات الحساسیة ومسبح خارجي وخدمة الواي فاي المجانیة في جمیع أنحاء مكان اإلقامة ومركز للیاقة

البدنیة.

یوفر هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم خدمة الكونسیرج ومساحة لتخزین األمتعة.
یوفر مكان اإلقامة مكتب استقبال یعمل على مدار 24 ساعة ومركًزا لرجال األعمال وتنظیم الرحالت للضیوف.

تحتوي غرف الفندق على تكییف ومنطقة جلوس وتلفزیون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائیة وصندوق ودائع آمن وحمام
خاص.

یوفر فندق سرایا باالس Saraya Palace بعض الغرف المطلة على الحدیقة وتحتوي كل غرفة على ابریق كهربائي.

یقع سوق واقف على بعد 2.3 كم من فندق سرایا باالس، في حین یقع القصر الملكي على بعد 3.6 كم من مكان اإلقامة.

أحب األزواج هذا الفندق، وقّیموه بعالمة 8.5

فندق سرایا باالس في الدوحة یستقبل الزوار منذ 27 نوفمبر 2019.

”VIP Hotel Qatar“ 3- فندق “في اي بي” قطر
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احصل على معاملة المشاهیر مع الخدمة ذات المستوى العالمي في فندق في اي بي في الدوحة بأسعار رخیصة

یتمتع فندق VIP Hotel بموقع مثالي في قلب األعمال المزدهرة في الدوحة. یقع على بعد 4.4 كم من سوق واقف وعلى بعد 5
دقائق فقط بالسیارة من الكورنیش حیث یمكن للضیوف استكشاف المدینة بسهولة على مقربة من مراكز التسوق.

یقع سوق واقف على بعد 3.9 كم من فندق VIP الدوحة، بینما یبعد نادي العربي الریاضي مسافة 4.3 كم.

ترحب غرف االجتماعات وقاعة الوالئم الكبرى بالضیوف لعقد اجتماعاتهم ومناسباتهم.
یوفر مكان اإلقامة مسبًحا على السطح یمكن التحكم بدرجة حرارته مع إطاللة رائعة ومقهى على السطح.

یحتوي الفندق على خدمات مكتب استقبال على مدار 24 ساعة ، وتتوفر خدمة الواي فاي المجانیة في جمیع الغرف
واألجنحة.

تتمیز كل أماكن إقامة مشرقة مثل التلفزیون عالي الدقة ومیني بار والشاي ووسائل صنع القهوة مع جمیع وسائل الراحة
المفیدة األخرى.

یقع فندق VIP Hotel Doha على بعد 15-20 دقیقة بالسیارة من مطار حمد الدولي.
یقع فندق في اي بي الدوحة، ایضًا على بعد 2.9 كم من متحف قطر الوطني، ویوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف

مجانیة للسیارات ومسبح في الهواء الطلق ومركز للیاقة البدنیة.
تم تجهیز بعض الغرف بمطبخ صغیر مع میكروویف.

أحب األزواج تحدیًدا الموقع، وقّیموه 8.4 لرحلة لشخصین.
یستقبل هذا الفندق النزالء منذ 21 فبرایر 2019.

أحب األزواج تحدیًدا الموقع، وقّیموه 8.4 لرحلة لشخصین.

یستقبل هذا الفندق النزالء منذ 21 فبرایر 2019.

”Al Khariss Hotel“ 4- فندق الخریس
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فندق الخریس

تجمع غرف فندق الخریس المجهزة تجهیًزا جیًدا بین التصمیم األنیق واللمسات العربیة األصیلة. یقع الفندق في مكان مثالي

 

في قلب سوق واقف ویتمتع بموقع جید الستكشاف العدید من مناطق الجذب في الدوحة.

ویوفر الفندق غرًفا مكیفة مع خدمة الواي فاي المجانیة. ویحتوي على مكتب استقبال یعمل على مدار 24 ساعة.

تحتوي الغرف المشرقة في فندق الخریس على تلفزیون وحمام خاص.

تم تجهیز كل منها بمروحة وصندوق ودائع آمن.

األلوان الناعمة واألثاث الخشبي والخطوط البیضاء هي جزء من الدیكور المشرق.

تتوفر الصحف وخدمة تخزین األمتعة في مكتب االستقبال. كما تتوفر خدمات غسیل و كي المالبس.

یقع الكورنیش ووسط مدینة الدوحة على بعد حوالي 10 دقائق بالسیارة من الفندق.

بینما یقع مطار الدوحة الدولي على بعد 30 دقیقة بالسیارة، ویمكن ترتیب خدمة نقل مكوكیة.

فندق الخریس یستقبل النزالء منذ 25 فبرایر 2012.

كما انها تعد حتى األن ضمن ارخص فنادق قطر

”Steigenberger Hotel Doha“ 5- فندق شتایجنبرجر
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فندق شتایجنبرجر في الدوحة هو الفندق الرائد الجدید لهذه العالمة التجاریة الفندقیة الشهیرة في قطر. تتحد الضیافة األلمانیة
والقطریة تحت سقف فنادق ومنتجعات شتایجنبرجر لتقدم لكم افضل العروض في فعالیات كأس العالم.

یكمل التصمیم الحضري الحدیث للمبنى منظر مدینة الدوحة المثیر ویمثل صورة من األناقة والرقي والبناء األیقوني.

یقع الفندق في مكان مثالي في قلب الحي التجاري على شارع المطار بالقرب من مطار حمد الدولي (DOH). یوفر الفندق ایضًا
الوصول المباشر لیس فقط إلى وسائل النقل العام ولكن أیًضا إلى مناطق الجذب المحلیة.

یقع الفندق ایضًا على بعد 1.9 كم من متحف قطر الوطني، ویوفر أماكن إقامة مع مطاعم ومواقف خاصة مجانیة
للسیارات ومسبح خارجي ومركز للیاقة البدنیة.

كما انه یوفر للضیوف مطاعم راقیة. یوفر مكان اإلقامة مكتب استقبال یعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وخدمات
الصرافة للضیوف.

سیوفر الفندق للضیوف غرًفا مكیفة مع مكتب وغالیة ومیني بار وصندوق ودائع آمن وتلفزیون بشاشة مسطحة وحمام
خاص مع بیدیت.

توفر الوحدات للضیوف خزانة مالبس وآلة لصنع القهوة.

یمكن للضیوف في الفندق االستمتاع بوجبة إفطار عالمیة.
یوفر مكان اإلقامة مجموعة من مرافق الصحة بما في ذلك ساونا وحوض استحمام ساخن.

یوفر أیًضا مركًزا لرجال األعمال ویمكن للضیوف التحقق من الصحف في الفندق.
یقع سوق واقف على بعد 2.3 كم من فندق شتیجنبرجر الدوحة، في حین یبعد نادي العربي الریاضي مسافة 2.8 كم.

اقرأ ایضًا
تحرك 3 سفن أخرى محّملة بالذرة من موانئ أوكرانیا وتوجه رابعة إلیها

فندق شتایجنبرجر الدوحة یستقبل الزوار منذ 16 سبتمبر 2021.

”Le Royal Méridien Doha“ 6- فندق رویال مریدیان الدوحة

https://raialkhalij.com/2022/08/05/%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83-3-%d8%b3%d9%81%d9%86-%d8%a3%d8%ae%d8%b1%d9%89-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%91%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b0%d8%b1%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a6-%d8%a3/
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رویال مریدیان الدوحة

یرتبط فندق مریدیان الدوحة بسالسة بساحة Place Vendôme الفخمة المستوحاة من الطراز الباریسي، وهي الوجهة األیقونیة
األحدث في قطر والتي تضم أكبر مجموعة من العالمات التجاریة الفاخرة. مع 377 غرفة وجناًحا ومساكًنا معاصرة ملهمة،

وهندستها المعماریة الكالسیكیة الجدیدة، یشع تصمیم الفندق المتمیز بجمالیات أنیقة خالدة، وإعادة التفسیر الفني لتراث قطر الغني
في الغوص بحًثا عن اللؤلؤ. یقع في قلب مدینة المستقبل الناشئة في قطر، لوسیل، ویمكن للضیوف البقاء بأناقة وتذوق عدد كبیر

من المطاعم الممیزة بما في ذلك المفهوم اإلیطالي من قبل الشیف دیفید مایرز الحاصل على تصنیف میشالن.

استضف األحداث المتطورة في مساحة االجتماعات الداخلیة المرنة التي تبلغ مساحتها 1033 متًرا مربًعا، بما في ذلك قاعة
االحتفاالت الكبرى التي تتسع لـ 750 شخًصا.

یقع فندق لو رویال میریدیان الدوحة على بعد 40 دقیقة فقط بالسیارة من مطار حمد الدولي، ویوفر أماكن إقامة مریحة
عند اكتشاف الدوحة

یقع فندق مریدیان في الدوحة على بعد 3.4 كم من الجونا مول، ویوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانیة للسیارات
ودراجات مجانیة ومركز للیاقة البدنیة.

یوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم نادي لألطفال وصراف آلي.
یتمیز مكان اإلقامة بمكتب استقبال یعمل على مدار 24 ساعة وخدمة الغرف وتحویل العمالت للضیوف.

تحتوي جمیع الوحدات في الفندق على تكییف ومنطقة جلوس وتلفزیون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائیة وصندوق ودائع
آمن وحمام خاص مع بیدیت وأردیة حمام ونعال.

تحتوي الغرف على غالیة كهربائیة، بینما توفر لك بعض الغرف مطبًخا مع فرن ومیني بار وموقد مسطح.
یمكن للضیوف في مكان اإلقامة االستمتاع ببوفیه إفطار عالمي على حساب الفندق.

یوجد ایضًا مسبًحا داخلًیا وساونا وحوض استحمام ساخًنا تحت تصرف الضیوف أثناء إقامتهم في فندق لو رویال میریدیان
الدوحة.

یقع مركز قطر الدولي للمعارض على بعد 6 كم من الفندق، في حین یقع دوحة فستیفال سیتي على بعد 8 كم

أحب األزواج هذا الفندق، وقّیموه 9.5 لرحلة لشخصین.
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”Concorde Hotel Doha“ 7- فندق كونكورد الدوحة

من المقرر أن یقدم فندق كونكورد الدوحة مجموعة فریدة من المنتجات والخدمات بأسعار استثنائیة في بطولة كأس العالم.

من غرف النوم المجهزة بعنایة، والمطاعم المعاصرة الموجهة لتقدیم تجربة تذوق طعام فائقة، وقاعات مؤتمرات مجهزة بشكل
رائع، إلى صالة لأللعاب الریاضیة على أحدث طراز ملحقة بغرفة تدلیك، تتوافق مع التزامنا الثابت في صدد توفیر الراحة

للنزالء.

هذه هي العناصر التي ال یمكننا التقاطها في الصور أو الكلمات. علیك ببساطة أن تجربها بنفسك.

یقع فندق كونكورد الدوحة في قلب المدینة، مجاوًرا لشارع البنوك، وعلى بعد دقائق قلیلة من مطار الدوحة الدولي.

فندق كونكورد الدوحة، هو جنة الضیافة في الخلیج والمكان المفضل للمؤتمرات الدولیة المرموقة في الدوحة، ویلتزم بتقدیم تجربة
متفوقة في كل مرة یزور فیها النزالء هذا الفندق. كما تضمن لك إقامة مریحة وممتعة.

الخدمات و وسائل الراحة:

حمام سباحة
واى فاى مجانى
موقف سیارات

تكییف
مطعم

نادي ریاضي
مغسلة

“Saraya Corniche Hotel“ 8- فندق سرایا الكورنیش
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فندق سرایا كورنیش تدخل ضمن قائمة ارخص فنادق قطر الستقبال النزالء في فعالیات 2022

تتوفر مواقف السیارات وخدمة الواي فاي مجاًنا دائًما في ذلك الفندق، لذا یمكنك البقاء على اتصال والذهاب كما یحلو لك.

یحتل الفندق موقًعا استراتیجًیا في مدینة الدوحة القدیمة، مما یتیح لك الوصول إلى المعالم السیاحیة المحلیة والقرب منها. ال تغادر
قبل زیارة سوق واقف الشهیر.

تم تصنیف مكان اإلقامة هذا ذو الجودة العالیة بـ 5 نجوم، ویوفر للضیوف إمكانیة خدمات المساج والمطعم على مدار 24 ساعة
باالضافة الى مركز اللیاقة البدنیة.

عندما تقیم في فندق سرایا الكورنیش في الدوحة، ستكون في الحي التجاري وعلى ُبعد دقیقة واحدة بالسیارة من كورنیش الدوحة و
9 دقائق من معرض سوق واقف للفنون.

الخدمات و وسائل الراحة:

واى فاى مجانى
نادي ریاضي
موقف سیارات
إفطار مجاني

تكییف
مغسلة
مطعم

”Plaza Inn Doha“ 9- فندق بالزا ان الدوحة
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یقع هذا الفندق ذو الـ 4 نجوم بالقرب من الكورنیش، وعلى بعد 10 دقائق بالسیارة من مطار حمد الدولي.

كما انه یحتوي على مسبح في الهواء الطلق وغرف ضیوف أنیقة مع خدمة الواي فاي المجانیة وتلفزیون مع قنوات فضائیة.

یضم الفندق 60 جناًحا لرجال األعمال من بین 239 غرفة فسیحة ومریحة ومجهزة ومصمم بعنایة وأناقة.

یقع على بعد مسافة قصیرة من الكورنیش والمتحف الضخم وسوق واقف، یضعك موقع الفندق االستراتیجي بالقرب من المناطق
التجاریة والمكاتب الحكومیة والبنوك والمطار الدولي ویمكنك الوصول الى اي موقع من المواقع المذكورة سیًرا على األقدام.

إنه أیضا على بعد دقائق من العدید من وجهات التسوق والترفیه االخرى.

فندق بالزا ان الدوحة مصمم للسماح بالتوازن بین العمل والحیاة الذي یسعى إلیه مدیر األعمال.

تتمیز الغرف في هذا الفندق بأسّرة فاخرة ونوافذ كبیرة مع إطالالت بانورامیة على المدینة والمرسى. وتحتوي على تكییف ومیني
بار، فضًال عن آلة صنع الشاي والقهوة.

یمكن لنزالء فندق بالزا ان الدوحة االسترخاء على كراسي التشمس بجانب المسبح، أو زیارة مركز اللیاقة البدنیة الذي یضم أوزاًنا
مجانیة.

یقع فندق بالزا إن الدوحة على بعد 4.3 كم من مركز سیتي سنتر للتسوق.

الخدمات:

مواصالت للمطار
واي فاي مجاني في جمیع الغرف!
مكتب استقبال على مدار 24 ساعة

درس لتعلیم الجولف
مركز اللیاقة البدنیة

تخزین األمتعة
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11/11

یعد فندق جولدین اوشن من ارخص فنادق قطر على االطالق ومع ذلك فأنها تقدم لك اعلى مستوى من الراحة على مدار 24
ساعة.

تتوفر مواقف السیارات وخدمة الواي فاي مجاًنا على مدار الساعة، لذا یمكنك البقاء على اتصال والذهاب كما یحلو لك وفي الوقت
الذي ترید.

یحتل الفندق موقًعا استراتیجًیا في مدینة الدوحة القدیمة، مما یتیح لك الوصول إلى المعالم السیاحیة المحلیة بكل سهولة.

تم تصنیف هذا الفندق بـ 3 نجوم، وهو یوفر للضیوف إمكانیة خدمات المساج ومركز اللیاقة البدنیة بشكل مجاني.

ستحب الراحة االستثنائیة أثناء إقامتك في هذا الفندق، كما انه یقع وسط المدینة مباشرًة، لیسهل علیك الوصول إلى كل شيء في
الدوحة.

عالوة على ذلك یوفر الفندق مواقف مجانیة لسیارات الضیوف. لن تواجه أي مشكلة في تسجیل الوصول أو المغادرة السریعة،
وتخزین األمتعة.

یمكن أن تساعدك خدمة التذاكر والجوالت في الفندق في حجز التذاكر والحجوزات للترفیه واالستكشاف.

ارتِد مالبسك المفضلة مراًرا وتكراًرا بفضل خدمة التنظیف السریعة في فندق جولدین اوشن.

ولكن الفندق مخصص بالكامل لغیر المدخنین. وال یجوز التدخین فیه إال في مناطق محددة.

نضمن للنزالء إقامة مریحة أثناء تواجدهم في هذا الفندق.

المصدر: رأي الخلیج
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