اســــــتثمر معنـــــــا
Invest with us

Daniat Makkah Project

مشروع دانية مكة
ّ
ّ
ّ
تمثــل أبــراج دانيــة مكــة وجهــة واعــدة ألفخــم الفنــادق المصنفــة مــن فئــة  4نجــوم ،والمكونــة

The towers service’s as the front face for a promising luxurious 4 stars hotels
category. Daniat Makkah are 5 parallel towers that is located in a 10 thousand

مــن خمســة أبــراج متجــاورة ،بمسـاحـــة  10,000مـتـــر مـربـــع ،كمــا يتميــز تصميمهــا بالتركيــز علــى
ّ
راحــة وخصوصيــة نــزالء الفنــدق ،وســهولة الوصــول إلــى الحــرم المكــي ،إضافة لتميــز واجهتها

square meters land, that focus on that resident’s privacy and comfort. Plus, it

المعماريــة المتناغمــة مــع أنظمــة الزجــاج المعــزول الحديثــة والمطعمــة باألحجــار الجميلــة،

has easy access to the holy mosque. The towers were built using new cutting-

ويعتمــد المشــروع علــى أحــدث أنظمــة وتقنيــات البنــاء العالميــة.

edge technology and materials from the reflective glass to the stone walls in
the front side.

5 km

Green Smart Project
ذكي ومالئم للبيئة

Close to the Haram
قريب من المسجد الحرام

Rooms 1,314
 1,314غرفة

Smart system
أنظمة ذكية

luxury hote
الفخامة

Towers
Specifications

مواصفات المشروع
ّ
ّ
 يحتــوي كل بــرج علــى،تتكــون أبــراج دانيــة مكــة مــن خمســة أبــراج
 مــع إطــاالت خارجيــة وداخليــة علــى البهــو، غرفــة وأكثــر124
 باإلضافــة إلــى تجهيزهــا،الرئيســي وبقــدرة اســتيعابية عاليــة
 بمــا فــي ذلــك أنظمــة التحكــم،بأحــدث األنظمــة الذكيــة العالميــة
بالتكييــف والطاقــة وأنظمــة الشــبكات الحديثــة واســتخدم
لبنائهــا تقنيــات عاليــة الجــودة وصديقــة للبيئــة مــن مصنعيــن
.عالمييــن

Dania Makkah towers consist of five towers, each with more
than 124 rooms, with the internal view of the Main Lobby
area, plus having a high capacity level, all the tower facilities
are equipped with state-of-the-art global smart intelligent
systems, which include the smart Climate control and power
control systems. Nevertheless, also included with the latest
network systems.

Smart Systems
Smart Rooms System
The quality of the Foundation
The attest cutting edge in communication & network
technology

Eco-friendly Systems:
The power saver system
The Smart Climate Control system

أنظمة الذكية
•أنظمة الغرف الذكية
•جودة البنية التحتية
•أحدث تقنيات الشبكات واالتصاالت

صديق للبيئة
.أنظمة حفظ الطاقة والتحكم الذكي في التكييف

التصميم و الخدمات والمرافق

Design, Services
& facilities

يحتــوي تصميــم أبــراج دانيــة مـــكة علــى الخدمــات األساســية للفنــدق مثــل االســتقبال

The Daniat Makkah towers designs contains the basic Hotels

وخدمــة الغــرف والمطاعــم المركزيــة وغـــرف العـــاب االطفـــال وغيرهـــا ممــا يجعـــل

services. Such as, The Lobby area - Room service - Restaurant -

اســتثمارك متميــزا.

Kids playrooms - And more which will make you investments
unique in every way

قبــو لمواقــف الســيارات  -الطابــق األرضــي (الجــزء التجــاري قســم
االســتقبال)

Basement- Car Parking - Ground floor- the Main Lobby & the
Business front

طابــق الميزانيــن  -طابــق المطعــم – طابــق المصلــى (رجــال – نســاء)-
طابــق الخدمــة  7-طوابــق ســكنية.

 Restaurant floor - Prayer floor (male-Female) - Service floor7 residential floors

daniatmakkah.com

