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  : المتقدمة المدراس شركة في السادة

  : وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 

 

 من الطالب واقرباء وطالب وموظفين معلمين من المتقدمة المدارس شركة منسوبي لجميع الفندقيه خدماتنا اسعار بتثبيت  الرياض مطار راديسون ادارة نحن نفيدكم

  . االولى الدرجة

 

  : مخفضة باالسعار قائمة يلي وفيما

 
 
 
 

Services and Special Rates 

 

 غرفة قياسية
غرفة 

 سوبيريور
غرفتي نوم -جناح   

 –جناح طابقين 
 غرفتي نوم

ثالثة  –فيال عائلية 
 -شرفة  –غرفة نوم 

 مسبح

ثالثة  –فيال عائلية 
 -شرفة  –غرفة نوم 

 مسبح

Standard 
Room 

Superior  
Room 

Two-
Bedrooms 

Suits 

Duplex Suite - 
2 Bedrooms 

Executive 
Villa-3 

Bedrooms-
Terrace 

 Family Villa-
3 Bedrooms 
–Terrace-

Pool 

 السعر األصلي قبل الخصم
Original rate before 

discount 
1400 1100 2000 3100 6000 6000 

للفرد الخصمالسعر الخاص بعد   
 

% على السعر االصلي 15خصم  1000 525 500  

للفردين السعر الخاص بعد الخصم  
 

550 625 1100  

Facilities and specifications of rooms and suites: 
- The (approximate) size of the standard room is 57 m2, 

including a balcony of 14 m2, and a bathroom of 9 m2, 
approx. 

- A modern TV screen with a Chromecast device to connect 
the mobile to the screen. 

- Coffee maker and tea maker. 
- Indoor sofa, with outdoor seating set on the balcony. 
- Wardrobe and large storage space. 
- Work table with chair. 

 تجهيزات ومواصفات الغرف واألجنحة:
، يشمل ذلك شرفة )بلكونه( 2م 57هي  تقريباً، مساحة الغرفة القياسية -

 ، تقريباً.2م 9، وحمام بمساحة 2م 14بمساحة 
 شاشة تلفيزيون حديثة بجهاز كروم كاست لربط الجوال بالشاشة. -
 تحضير شاي. جهاز تحضير قهوة، وجهاز -
 كنبة داخلية، مع طقم جلسة خارجية في الشرفة. -
 دوالب مالبس و مساحة تخزين كبيرة. -
 طاولة عمل مع كرسي. -

 

Other Services Policies خدمات وسياسات أخرى 

22 Hours Stay 
& Flexible 
Check-in  

Subject to availability, the hotel will offer a 22 
hour stay for the cost of one night, irrespective of 
time of arrival. For example, a guest checking in 

to the hotel at 03.00 am would be entitled to 
check out, up to 01.00 am the following morning. 

ساعة  22تخضع إلمكانية التوفر، الفندق سيقدم إقامة لمدة 
بغض النظر عن وقت تسجيل الدخول.  بتكلفة ليلة واحدة،

ص، هو مخول  03:00مثال: ضيف سجل دخوله الساعة 
ص، الصباح التالي. 1:00لتسجيل الخروج الساعة   

ساعة  22إقامة 
مع تسجيل دخول 
 مرن

Buffet 
Breakfast 

Included and served 
at Lune Restaurant . 

Children up to 2 years 
free of charge, between 3 
to 12 years 50% discount 

applies. 

األطفال إلى سنتين ضيافة 
إلى  3مجانية، األطفال بين 

سنة يمنحوا تخفيض  12
50%  

مشمول، ويقدم في مطعم 
 لون

 إفطار بوفيه

15% special discount on food and beverage services at Lune 
Restaurant (main), Kazbah Café and Lobby Bar: 

 Terms and conditions apply 

 Does not include special offers, events and seasons 

 Only valid for food and beverage items 
 Does not include (In Room Service/Dining) 

% خصم خاص على خدمات المأكوالت والمشروبات في مطعم لون )الرئيسي( 15
:ومقهى البهو و مقهى كازبا  

 تطبق الشروط واألحكام 

  ال يشمل العروض الخاص والمناسبات والمواسم 

 .فقط يشمل خدمات األكل والشرب، بإستثناء خدمات الغرف 

 .ال يشمل خدمات الطعام والشراب في الغرف 

mailto:reservations.riyadh.airport@radisson.com
mailto:info.riyadh.airport@radisson.com
https://www.booking.com/hotel/sa/radisson-riyadh-airport.ar.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoxAFCG3JhZGlzc29uLWJsdS1yaXlhZGgtcXVydHViYUgBWANoxAGIAQGYAQG4ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4Apitv4sGwAIB0gIkY2VlOTljZjEtMjUzMS00NmI4LWIwYjktZmJlZjI3ODVlOWRk2AIE4AIB;sid=2f9efad473a77a3165021f0dae54ed00;dest_id=73210;dest_type=hotel;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=4;hpos=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1634719405;srpvid=18ab3d568ef500e6;type=total;ucfs=1&#RD765559002
https://www.booking.com/hotel/sa/radisson-riyadh-airport.ar.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAsoxAFCG3JhZGlzc29uLWJsdS1yaXlhZGgtcXVydHViYUgBWANoxAGIAQGYAQG4ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4Apitv4sGwAIB0gIkY2VlOTljZjEtMjUzMS00NmI4LWIwYjktZmJlZjI3ODVlOWRk2AIE4AIB;sid=2f9efad473a77a3165021f0dae54ed00;dest_id=73210;dest_type=hotel;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=4;hpos=4;no_rooms=1;req_adults=2;req_children=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;srepoch=1634719405;srpvid=18ab3d568ef500e6;type=total;ucfs=1&#RD765559002
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One extra bed is included for one child up to 12 years of age. 
Additional extra beds for over 12 years of age are charged at SAR 

100 subject to taxes (Limits applied on a number of extra beds 

dependent upon the room type booked). 

عاماً، تُفرض رسوم على  12تشمل اإلقامة سرير إضافي لطفل واحد حتى سن 
مراعاة لاير سعودي مع  100عاًما مقابل  12األسّرة اإلضافية لمن يزيد عن 

 الضرائب 
 )يحدد العدد األقصى المسموح به من األسرة اإلضافية بناء على نوع الغرفة
 وسعتها.(

Internet is free - Included in the rate .اإلنترنت مجاني، مشمول في سعر الغرفة 

Other 
Complimentary 

-Radisson Rewards Loyalty Program. 
-Tea and Coffee making facilities in the room. 
-Access to Gym, indoor pools and outdoor pools. 

 تسجيل في برنامج الوالء والمكافئات )دايسون أوردز(-
 آلة تحضير شاي وآلة تحضير قهوة في الغرفة.-

دخول للنادي الصحي والمسبحين المكشوف والداخلي.-  

خدمات ضيافة 
 مجانية أخرى

Airport 
Transportation 
from/to 

Airport 

Pick-up & Drop-off: SAR. 150 per car +15% VAT 
each way (Maximum capacity 4 person) 

لاير سعودي  150لإلتجاهين من وإلى المطار السعر هو 
 .للمركبة

٪ ضريبة القيمة المضافة لكل اتجاه 15باإلضافة إلى   
أشخاص 4السعة القصوى   

النقل من وإلى 
 المطار

Early Check-in: Subject to availability with an additional charge of 
50% of room rate (when 22 hour stay offer is not available) 

٪ من سعر 50تسجيل الوصول المبكر: يخضع للتوافر مقابل رسم إضافي بنسبة 
، المذكور ساعة مع تسجيل دخول مرن 22إقامة  الغرفة )عندما ال يتوفر عرض 

 أعاله(
Late Check-out: Subject to availability with an additional charge of 
50% of room rate (when 22 hour stay offer is not available) 

٪ من سعر 50تسجيل الخروج المتأخر: يخضع للتوافر مقابل رسم إضافي بنسبة 
، المذكور ساعة مع تسجيل دخول مرن 22إقامة  الغرفة )عندما ال يتوفر عرض 

 أعاله(
Parking: Free of Charge. المواقف مجانية 

 

General Conditions شروط عامة 
 Contract will be valid from date of signature.  العقد ساري المفعول من تاريخ التوقيع. 

 Rates are quoted in SAR (Saudi Riyals) per room per night.  تم تحديد األسعار باللاير السعودي )لاير سعودي( للغرفة في الليلة الواحدة. 

 All the bookings are subject to the Gregorian Calendar.   للتقويم الميالديتخضع جميع الحجوزات. 

 Rates are net non-commissionable  جميع األسعار غير قابلة للعمولة 

 For Groups (10 Rooms & above) please contact Sales Department directly.  ( يرجى االتصال بقسم المبيعات مباشرة 10للمجموعات )غرف وما فوق. 

 All above rates are subjected to 15 % VAT & then 5 % Municipality taxes (any 
future changes / additions to taxes imposed by authorities in KSA will be 
reflected in the hotel charges.) 

  ثم ضرائب البلدية بنسبة 15تخضع جميع األسعار المذكورة أعاله لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪
ات مستقبلية على الضرائب التي تفرضها السلطات في المملكة العربية ٪ )أي تغييرات / إضاف5

 السعودية ستنعكس في رسوم الفندق(.

 The approved time is the time of the Kingdom of Saudi Arabia - GMT +3   التوقيت المعتمد هو توقيت المملكة العربية السعودي- GMT+3 

 All the rates are quoted in Saudi Arabian Riyals, per room per night.  .جميع األسعار باللاير السعودي للغرفة في الليلة الواحدة 

 
 
 
 

 

 نتطلع لرؤيتكم قريبا 
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