
HOTEL FEATURES

Cosmopolitan, comfortable and cutting 

edge, The Avenue, A Murwab Hotel is 

at the forefront of contemporary luxury 

accommodation with a sophisticated blend 

of life’s greatest amenities. 

Enveloped by an aura of chic modernity 

and style lies the newest five-star hotel 

residence in Doha, Qatar – a study in 

affordable luxury. The Avenue is designed 

for the modern-day business traveller, with 

stylish accommodation featuring sleek, 

simple designs, and a palette of rich brown 

colours and warm subtle tones that offer an 

undeniably refined impression.

LOCATION

Conveniently located in the city centre, near 

downtown Doha’s most popular landmarks 

and attractions, you’ll find The Avenue Hotel 

at the epicentre of attention.

ROOMS 

EXECUTIVE SUITE

As prestigious as they are glamorous. 

Indulge in our 63sqm Executive Suites are 

showcasing the finest extravagances any 

living space can offer.

SUPERIOR ROOM

A hallmark of style and grace, the 29sqm 

Superior Rooms live up to their name by 

offering an expansive living space with a 

refined ensuite bathroom.

DELUXE ROOM

A new generation of luxury living resides in 

our inviting 32sqm deluxe rooms.
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JUNIOR SUITE 

Everything about our 57sqm Junior Suites 

are built to suit your refined lifestyle 

featuring all the cutting-edge technical 

features expected by today’s modern 

business travellers.

ROOM AMENITIES

• In-room safe

• Tea and coffee-making facilities

• Bathrobes, slippers and ETRO© 

bathroom amenities 

• 42inch LED TV with satellite channels

• Mini bar

• Turndown service

• Hairdryer

• IDD (International Direct Dialing) 

telephone

• Wake-up service

• Individual temperature-controlled air-

conditioning

• High-speed internet connection

• Working desk with multi-plug 

connectivity

HEALTH & RECREATION

• State of the art Fitness Centre

• Open Air Swimming Pool

• Roof-top Terrace

OUTLETS

• Seven Eleven Mini-mart

• Senses 7 Gents Salon

• Hair Couture

• Senses Spa & Massage

MEETING & EVENTS

• Al Mayassa Meeting Room

• Events Venue

FOOD & BEVERAGES

• BAAYA RESTAURANT

Indulge in international foodie 

favourites and tantalise your taste buds 

with everything from oriental classics, 

homemade pizzas and pastas, stylish 

salads, succulent seafood, and dishes 

from the grill.

• NEKTAAR

Nektaar Restaurant caters to Doha’s 

health conscious with guilt-free 

indulgences completed by spectacular 

°360 panoramic views of the sparkling 

Doha skyline as your backdrop.

• FLAME

Relax and unwind in The Flame. It 

serves a wide range of beverages, and 

bar snacks.

• G LOUNGE

A destination for relaxation. G lounge 

is a great place to unwind after wok 

and meet with friends. G Lounge offers 

a wide variety of drinks along with 

snacks and light bites.

• TCHE TCHE

Warm and welcoming and open during 

day till midnight. Our rooftop café and 

restaurant offer city views and serves 

casual dining cuisine such as pizza and 

burgers. There’s also a wide variety of 

shisha flavours on offer.

• VIOLA

Opening hours: 24 hours. Meet, eat and 

enjoy shisha with friends. The lobby 

restaurant features a variety of la carte 

Arabic cuisine including favourites such 

as hummus, fattoush and more and 

offers a wide range of shisha flavours.



لموقع: ا
يتميز الفندق بالتصميم الشرقي المختلط

بالرونق المعاصر الذي يسيطر عليه الطابع العملي
الحديث، ويقع الفندق في وسط الدوحة مجاورا

لمستشفى حمد ومنطقة االسباير، ويتكون الفندق 
من 170 غرفة وجناحا يتميزوا بالفخامة، وعدة مطاعم
رائعة بجانب المنتجع الصحي والذي يقع بجوار حمام
السباحة الموجود في أعلى الفندق في الهواء الطلق،

والبار الخاص الذي يتميز باطالله 360 درجة
بانورامية على سماء الدوحة الرائعة. 

سمات الفندق:
يقع مركز اللياقة البدنية والمنتجع الصحي

في أعلى الفندق المجهز بأحدث أدوات اللياقة البدنية.
وكذلك، يتميز الفندق بحمام سباحة في الهواء الطلق،

بار خاص بحمام السباحة وشرفة بسطح الفندق
حيث يمكنك مشاهدة مشاهد بانوراما للدوحة.

اإلقامة:
غرفة ممتازة: يمكنك اإلقامة و االسترخاء في غرفة 

ممتازة مساحتها 29 متر مربع، وتتميز بالعديد من 
المزايا، منها أحدث التنكولوجيا التي تجعل إقامتك 

مريحة ومناسبة.
غرفة فاخرة: غرفة مساحتها 32 متر مربع و تتميز بعدة 

مزايا تجعل إقامتك رائعة وتشتمل على بانيو ودش 
منفصل.

جناح صغير: تم تصميم كل شيء باألجنحة الصغيرة 
التي مساحتها 57 متر مربع لتناسب أسلوب حياتك 

وتتميز بجميع المزايا التنكولوجية التي يتوقعها رجال 
األعمال المسافرين في وقتنا المعاصر.

جناح تنفيذي: يمكنك اإلقامة في الجناح التنفيذي الذي 
تبلغ مساحته 63 متر مربع ذو النوافذ الزجاجية من 

األرضية حتى السقف والتي تشاهد منها الحديقة أثناء 
استمتاعك بتناول الشاي والقهوة حيث يوجد أدوات 

صناعة القهوة والشاي بالجناح.
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المزايا الموجودة بالغرف واألجنحة:
نعرض فيما يلي المرافق والمزايا الموجودة في كل 

غرفة و جناح
  •  خزينة الكترونية

  •  أدوات تجهيز القهوة والشاي
  •  فوط ، شبشب وأدوات الحمام من ماركة إرتو

  •  تلفاز شاشة إل اي دي 42 بوصة ومزود بقنوات 
فضائية.

        ثالجة صغيرة 
  •  خدمة ترتيب الغرفة
  •  تليفون دولي مباشر

  •  خدمة االسيقاظ ) تنبيه (
  •  تكييف هواء يمكن ضبطه يدويًا

  •  انترنت واي فاي عالي السرعة
  •  مكتب للعمل مزود بعدة مقابس كهرباء

  •  مصفف شعر

األغذية والمشروبات:
مطعم بعيا:

يقدم أطباق دولية وبوفيه مفتوح وكذلك قائمة 
أطعمة شاملة. يمكنك تناول األطباق الكالسيكية 

الشرقية، البيتزا المنزلية والمعجنات، سلطات متنوعة 
وأطعمة بحرية وأطباق مشوية لذيذة.

مطعم نيكتار:
يمكنك تناول مشروبات صحية ، تشكيلة متنوعة من 

السلطات والساندويتشات الشهية مع مشاهدة سماء 
الدوحة في مشهد بانوراما 360 درجة.

فليم:
استمتع بتناول مجموعة واسعة من المشروبات 

والوجبات الخفيفة المتنوعة.

جي الونج
وجهتك المفضلة لالسترخاء والتعرف على األصدقاء، 
حيث يمكنك تناول مجموعة متنوعة من المشروبات 

مع الوجبات الخفيفة.

تشي تشي
ترحب بضيوفها بحرارة طيلة اليوم لغاية منتصف الليل. 
يقع المقهى والمطعم على سقف الفندق ليمنح الزوار 

إطاللة رائعة على المدينة ويقدم لهم أطباقًا سريعة منها 
البيتزا والبرغر. كما يقدم المطعم نكهات مختلفة من 

االرجيلة.

مطعم فيوال
ساعات العمل: 24 ساعة

المكان األجمل للقاء باألصدقاء وتناول الطعام و االرجيلة. 
يقدم المطعم في لوبي الفندق تشكيلة من األطباق 

العربية حسب الطلب من ضمنها الحمص والفتوش 
وغيرها باإلضافة إلى نكهات الشيشة المختلفة.

الصحة واللياقة
  •  مركز لياقة بدنية على أحدث طراز

  •  بركة سباحة مكشوفة في الهواء الطلق
  •  تراس خاص مع إطاللة بانورامية مطلة على أفق 

الدوحة  الخالب

متاجر ومحالت
  •  سفن اليفن ميني مارت 

  •  صالون سينسيز 7 الرجالي
  •  صالون نسائي هير كوتور

  •  سبا سنسز 

االجتماعات والفعاليات
  •  قاعة المياسة لالجتماعات والمناسبات

ذي أفنيو، احدى فنادق مجموعه مروب
43 شارع جوعان، منطقه السد، الدوحة، قطر

ص.ب: 6036
هاتف: 8222 4042 974

فاكس: 8223 4042 974


