
With the charm of an English country house 

and its unique Victorian style, the hotel 

welcomes you to explore its premises. Located 

in Doha’s impressive Aspire Zone, it is one of 

the very few city’s urban country estates.  

The hotel offers 139 rooms through  

3 categories, ranging from stylish guest rooms 

to luxurious, spacious suites all traditionally 

designed and richly furnished. 

ــد  ــزل ريفــي إنجليــزي وبطــرازه الفيكتــوري الفري مــع ســحر من
مــن نوعــه ، يرحــب الفنــدق بكــم الستكشــاف مبانيــه. يقــع 
فــي منطقــة أســباير الرائعــة فــي الدوحــة ، إنــه واحــد مــن 
مدينــة  فــي  الريفــي  الطابــع  ذو  الفنــادق  مــن  قليــل  عــدد 

الدوحــة.

مؤلــف  وجنــاح  غرفــة   139 علــى  الفنــدق   يحتــوي 
إلــى  األنيقــة  الضيــوف  غــرف  بيــن  تتــراوح  فئــات    3 مــن 
بشــكل  مصممــة  وجميعهــا  والواســعة  الفاخــرة  األجنحــة 

. رائــع  بشــكل  ومفروشــة  تقليــدي 



Al Aziziyah Boutique Hotel offers a wide range 

of dining options as well. Located on the first 

level, there is Glass House, an impressive new 

addition, an upscale all-day dining restaurant. 

Primavera on the ground floor is the epitome 

of Italian upscale dining, serving regional 

Italian cuisine with a modern twist.

Resembling an English library, Victoria Tea 

Lounge offers TWG tea and organic coffee. 

Patio Café, located at the outdoor Recreation 

Center is a scenic garden café, nestled among 

blossoming pergolas.

The hotel’s newly opened outdoor Recreation 

Center features a 180sqm outdoor leisure 

swimming pool, which takes center stage with 

an adjusted swim-up kids’ pool with waterslides. 

Indoor and outdoor children play zones are 

created, equipped with seesaws, swings, 

trampolines, football goals and hand boats. 

مــن  واســعة  مجموعــة  هوتيــل  بوتيــك  العزيزيــة  يوفــر 
ــق األول  ــاول الطعــام حيــث تجــدون فــي الطاب ــارات تن خي
غــاس هــاوس وهــو إضافــة جديــدة رائعــة ، وهــو مطعــم 
بريمافيــرا  يقــع  و  اليــوم.  طــوال  الطعــام  لتنــاول  راقــي 
اإليطالــي  للطعــام  مثــال  وهــو  األرضــي  الطابــق  فــي 
بلمســة  اإليطاليــة  المأكــوالت  يقــدم  حيــث   ، الراقــي 

يــة. عصر

إنجليزيــة  مكتبــة  علــى  تحتــوي  الرائعــة  فيكتوريــا  صالــة 
الحصــري  جــي«  دبليــو  »تــي  الفاخــر  الشــاي  لــك  تقــدم 
ــة. أمــا باشــيو كافيــه هــو مقهــى حديقــة  والقهــوة العضوي
ذو مناظــر خابــة ، يقــع بيــن العرائــش المزدهــرة ، ويقــدم 
الطلــق. الهــواء  فــي  الخفيفــة  والوجبــات   المشــروبات 

ترفيهــي  بمســبح  للترفيــه  مركــزا  علــى  الفنــدق  يحتــوي 
خارجــي جديــد تبلــغ مســاحته 180 متــر مربــع ، والــذي يحتــل 
مركــز الصــدارة مــن خــال بركــة ســباحة مخصصــة لألطفــال 
لألطفــال  لعــب  مناطــق  إنشــاء  تــم  مائيــة.  زالقــات  مــع 
باألراجيــح مجهــزة  المنطقــة  والخارجيــة.   الداخليــة 
والسيســو والترامبوليــن  ومرمــى كــرة القــدم والقــوارب 

اليدويــة.



The hotel has several meeting rooms and 

conference spaces designed to meet 

the requirements of small to medium 

size events, all featuring free WiFi and 

state of the art audio-visual equipment.  

The hotel prides itself on high quality services 

and focus on detail, with the addition of the lush 

greenery and its polished gardens, bringing a 

breath of fresh air in the middle of Doha.

قاعــات  مــن  العديــد  هوتيــل  البوتيــك  العزيزيــة  يوفــر 
والمتوســطة.  الصغيــرة  للمناســبات  األنيقــة  االجتماعــات 
والمعــدات  مجاًنــا  فــاي  الــواي  خدمــة  جميعهــا  توفــر 
المدمجــة   LCD شاشــات  مثــل  والبصريــة  الســمعية 
الصــوت.   فــي  التحكــم  ولوحــات  الصــوت   وأنظمــة 

وبالتركيــز  الجــودة  عاليــة  بخدماتــه  الفنــدق  يفتخــر 
الخضــراء  للمســاحات  باإلضافــة   ، التفاصيــل  علــى 
فــي  النقــي  الهــواء  مــن  نفســًا  يعطــي  ممــا  والحدائــق 

الدوحــة. وســط 


