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الجزيرة الحالمة  . . .    كران
Dreamy Island ... KARAN



منظر خارجي للفندق
Exterior view of the Hotel 3
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اإلفتتاح الرسمي للفندق
The official opening of the Hotel 4
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يوم الإفتتاح الر�سمي لفندق كران بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٢

On the official opening of Hotel Karan on 5/12/2010
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البهو الرئيسي
The main lobby

اإلستقبال
Reception 6
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Arab generosity. Hits upon the moment you walk at our reception area. Holds good and sincerely warm feelings 
reflecting right picture of glorious past.

كرم الضيافة العربية ينطلق من لحظة دخولك نحو اإلستقبال ليعرب عن املشاعر الصادقة ويعكس صورة ناصعة عن ماضينا الخالد.
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إمتداد البهو الرئيسي
Extension of the main lobby



بركة السباحة في النادي الصحي للرجال
Men's Health Club Swimming Pool 12
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ا لنادى الصحي للرجال
Men's Health Club



بركة السباحة في النادي الصحي للسيدات
Lady's Health Club Swimming Pool 13
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 النادي الصحي للسيدات
Lady's Health Club



إستراحت النادي الصحي للرجال
Men's Health Club Sitting Aarea 15
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إستراحت النادي الصحي للنساء
Lady's Health Club Sitting Aarea 16
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مطعم الروشــنــة
Al Roshenh Restaurant 18
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متخ�س�ض يف تقدمي اأطباق من دول البحر الأبي�ض املتو�سط 

 Specialized in Mediterranean countries cuisine 

مطعم البرني
Al Barni Restaurant 17
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متخ�س�ض يف تقدمي الأطباق اخلليجية ال�سعبية

Specialized in the Arabian Gulf local cuisine



مطعم الرنــد
Arrand Restaurant 19
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  املطعم الرئي�ض لتقدمي بوفية مفتوح للأطباق العاملية واملحلية

Main Restaurant providing an open buffet of international and local cuisine



قــاعة ســنــدس
Sondos Lounge 22
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قاعة رجال الأعمال )�رسمد( لإحت�سان جميع املنا�سبات الهامة واخلا�سة

Business Lounge )Sarmad( to host all important and private events
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قــاعة رجال األعمال )سرمد(
Business Lounge (Sarmad(

قاعة �سند�ض لإحت�سان جميع املنا�سبات

Sondos Lounge to host all events



قــاعة الســالم
Al Salam Lounge 23
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قاعة ال�سلم لإحت�سان جميع املنا�سبات

Al Salam Lounge to host all events
قاعة الفرقد للإحتفالت واملنا�سبات والأعرا�ض

Al Fargad Lounge for ceremonies, events and weddings

قـاعة الفرقد
Al Fargad Lounge 24
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الجناح الملكي
Royal Suite

الجناح  الرئاسي
Presidential Suite 26
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While be at our premises arranged on remarkable 
sea front, we move your previous home to the 
new home with new incredible revelation of 
enjoyment and charming colors of the comfort. 
We fetch our heritage to feel & touch it. Our 
sevice are upon your standard.

In fact you are at your home.

األحجار  من  غرية  عن  يعرف  السنني،  مئات  منذ  الكريم  الحجر 

عندما يخترب بوضعه يف املاء ومنذ تلك السنني مل يتغري املاء وحتى 

هذه اللحظة.

ونحن هنا عىل شاطئ الفناتري الدافئ ننقلك من بيتك إىل بيتك مع 

نوع جديد من املتعة ولون آخر من الراحة وخدمة فندقية ترتقي 

إىل مستويات تليق بك أنت.

واألصالة  الرتاث  من  رائعة  لوحة  لك  فرسمنا  بذلك...  نكتف  مل 

بأصابعنا ووضعناها بني يديك عىل طبق من ذهب بكل عفوية...

بإختصار .... أنت يف بيتك.

اأنواع

الأجنحة

 Types of
Suites

1
Royal Suite
Total space 400 sqm
4th floor
Clear sea view
Terrace over 
looking the gulf pay 
available 3bed room 
& 2bed rooms.

اجلناح امللكي

 جمموع م�ساحته

٤٠٠م٢

الطابق الرابع

 اطاللة على البحر من

 خالل �رشفة مطلة على

اخلليج

  متوفر بـ ٣ غرف 

وغرفتني

Presidential 
suite
Total space 185 sqm
4th floor
Town & sea view
Terrace over looking 
sea available with 
3bed room 

اجلناح الرئا�سي

 جمموع م�ساحته

١٨٥م٢

الطابق الرابع

 اطاللة على املدينة و

البحر

متوفر بـ ٣ غرف 

2
Executive 
suite
Total space 174 sm
1st 2nd 3rd floor
Clear sea view 
2bed rooms 

اجلناح التنفيذي

 جمموع م�ساحته

١٧٤م٢

 الطابق الأول والثاين

والثالث

متوفر بـغرفتني 

3
Deluxe suit
Total space 180 sqm
1st 2nd 3rd floor
Sea & town view
Available 3bedroom 
& 
2bed rooms 

اجلناح الفاخر

 جمموع م�ساحته

١٨٠م٢

 الطابق الأول والثاين

والثالث

 اطاللة على املدينة و

البحر

  متوفر بـ ٣ غرف 

وغرفتني
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Dana suite
Total space 128 sqm
1st 2nd 3rd floor
Town view and sea 
view available 2bed 
rooms 

جناح الدانة

 جمموع م�ساحته

١٢٨م٢

 الطابق الأول والثاين

والثالث

 اطللة على املدينة و

البحر

متوفر بـغرفتني 

5
Junior suite
Total space 140 sqm
3rd & 4th floor
Town view & sea 
view
Terrace over looking 
sea Available one 
bedroom

اجلناح الو�سط

 جمموع م�ساحته

١٤٠م٢

الطابق الثالث والرابع

 اطاللة على املدينة و

البحر

متوفر بـغرفة واحدة 

6
Standard 
suite
Total space 100 sqm
1st 2nd and 3rd 
floor
Town view 
Available one 
bedroom

اجلناح الأ�سا�سي

 جمموع م�ساحته

١٠٠م٢

 الطابق الأول والثاين

والثالث

اطاللة على املدينة

متوفر بـغرفة واحدة 
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You Are Home



tel .03 3471144
fax 03 3471133
P.O. Box 37416
p.code  31961
jubail industrial city


