
�إجتماعات �إ�ستثنائية يف عامل فندق اخلليج املتميز بالفخامة...

Exclusive  Meetings in the Gulf Hotel’s World of luxury...

Hawar Meeting Rooms
قاعــات حـــو�ر للإجتمــاعات



قاعات حوار للإجتماعات

�أعلى �ملعايري لتقدم للزبائن موقع جديد  مت ت�سميم جميع �لقاعات �جلديدة مبركز �خلليج للموؤمتر�ت ح�سب 

وح�رصي للإجتماعات ميتاز بالفخامة. ت�سمل قاعات حو�ر للإجتماعات على خم�سة قاعات حديثة متتاز بديكور 

مرئية  و�أنظمة  �أجهزة  من  �لتكنولوجيا  �إليه  تو�سلت  ما  باأحدث  �لقاعات  هذه  تزويد  مت  كما  وفاخر،  ر�قي 

و�سمعية للإجتماعات. تقع �لقاعات �جلديدة يف �لطابق �لأول من فندق �خلليج وميكن �لو�سول �إليها بو��سطة 

م�سعد خا�ص. كما ميكن �لإختيار ما بني ت�سكيلة ر�ئعة من �ملاأكولت و�مل�رصوبات، وبالإ�سافة �إىل ذلك ن�سمن 

لزبائننا جودة خدمة فندق �خلليج �ملمتازة.

Hawar Meeting Rooms
Each and every one of the Gulf Convention Centre’s brand new meeting rooms has been 
designed to the highest specifications, providing our clients with the opportunity to host exclusive 
meetings in a luxurious setting. The Hawar Meeting Rooms include five exquisitely furnished 
executive meeting rooms, which have been equipped with state-of-the-art technology. The 
new meeting rooms are situated on the first floor of The Gulf Hotel and can be accessed via a 
private lift. Additionally, a full range of refreshments and catering is available, along with The 
Gulf Hotel’s signature five-star service.





Hawar 1 حوار 1 

ت�سع قاعة حو�ر 1 ملا يقارب 18 �سخ�ص، وميكن ت�سكيلها 

على �سكل غرفة �إجتماعات، كما ت�سمل على �خلدمات 

التالية: 

�سا�سة تلفزيون بلزما  -

خدمة �لإنرتنت   -

�أجهزة �سمعية وب�رصية   -

�إجتماعات بو��سطة �لفيديو   -

تطل على بركة �ل�سباحة وم�سجد �لفاحت   -

Hawar 1 can host up to 18 people in a boardroom 
setting, and includes the following facilities: 

- Plasma screen television
- Internet access
- Audio-visual equipment
- Video conferencing
- Overlooks the pool and Al-Fateh Mosque



Hawar 2 & 3حوار 2 & 3
وميكن  �أ�سخا�ص،   10 يقارب  ملا   3 و   2 حو�ر  قاعة  ت�سع 

ت�سمل  كما  �إجتماعات،  غرفة  �سكل  على  ت�سكيلها 

على �خلدمات �لتالية:

�سا�سة تلفزيون بلزما  -

خدمة �لإنرتنت   -

�أجهزة �سمعية وب�رصية   -

Hawar 2 and 3 can host up to 10 people each in 
a boardroom setting, and include the following 
facilities: 

- Plasma screen television
- Internet access
- Audio-visual equipment



Hawar 4 حوار 4

ت�سع قاعة حو�ر 4 ملا يقارب 16 �سخ�ص، وميكن ت�سكيلها 

على �سكل غرفة �إجتماعات، كما ت�سمل على �خلدمات 

التالية:

�سا�سة تلفزيون بلزما  -

خدمة �لإنرتنت   -

�أجهزة �سمعية وب�رصية   -

- تطل على م�سجد �لفاحت

Hawar 4 can host up to 16 people in a boardroom 
setting, and includes the following facilities: 

- Plasma screen television
- Internet access
- Audio-visual equipment
-   Overlooks Al Fateh Mosque



Hawar 5حوار 5
�سكل  على  �سخ�ص   20 يقارب  ملا   5 حو�ر  قاعة  ت�سع 

�إجتماعات و40 �سخ�ص حلفلت �لإ�ستقبال، كما  غرفة 

ميكن ت�سكيل �لقاعة بطرق خمتلفة وعديدة، وت�سمل 

قاعة حو�ر 5 على �خلدمات �لتالية:

�سا�سة تلفزيون بلزما  -

خدمة �لإنرتنت   -

�أجهزة �سمعية وب�رصية   -

تطل على بركة �ل�سباحة وم�سجد �لفاحت   -

Hawar 5 can host around 20 people in a boardroom 
setting and up to 40 people for a reception, in 
addition to providing our clients with the flexibility 
to choose a variety of set-ups. Hawar 5 also includes 
the following facilities: 

- Plasma screen television
- Internet access
- Audio-visual equipment
- Overlooks the pool and Al-Fateh Mosque



For information and bookings, please contact us on:
P.O. Box 580, Manama, Kingdom of Bahrain 
Tel: (+973) 1771 3000 
Fax: (+973) 1771 3040
E-mail: info@gulfhotelbahrain.com
www.gulfhotelbahrain.com

للإ�ستف�سار و�حلجز يرجى �لإت�سال بنا على:

�ص.ب. 580، �ملنامة، مملكة �لبحرين

هاتف:  17713000 )973+(

فاك�س: 17713040 )973+(

info@gulfhotelbahrain.com :لربيد �لإلكرتوين�

www.gulfhotelbahrain.com


