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WELCOME TO THE HEART ASIR

Bayat Hotel sets a new standards for hospitality in the Kingdom of Saudi Arabia. This 5 - star Luxury Hotel features 120 elegant rooms & suites 
the are fully equipped with the latest in technology and comfort. features include an LED Smart Television wwith IPTV system and high speed 
internet access.

To satisfy your culinary inclinations, relax and unwind in our «Café» lobby lounge, sample our International Buffets at «Skypoint» all day dining 
restaurant or spend the evening at the «Asador» signature restaurant where you can enjoy «The Art of Barbecued Food», showcasing seasonal 
products cooked over the searing heat of our bespoke «Asador» grill. 

Our recreation facilities, «C1 Fitness» Health Club and «The Spa» which includes an indoor swimming pool, cold & hot jacuzzi, gym, contemporary 
sauna, steam rooms, moroccan bath and treatment rooms and a gents salon. Laundry, business centre, -24hour room service, conference & 
meeting facilities, and outside catering services are also available for you.

We are committed to providing the finest and best services to all our guests for an unforgettable stay!

STANDARD
Room

- 33 spacious rooms (38 sqm) 

- Premium quality beds 

(King size)

- Executive desk 

-Safe box 

- Smart TV

SUPERIOR
Room

- 48 Superior (25 sqm) 

- 24 Superior Deluxe 

(32 sqm) 

- Premium quality beds 

(King, Queen or Twin size) 

- Executive desk 

- Safe box 

- Smart TV

PANORAMIC
Junior Suite

- 6 elegantly designed suites 

(50 sqm) 

- Lounge 

- Premium quality beds 

(King size) 

- Executive desk 

- Safe box 

- 2 units of Smart TV

EXECUTIVE
Suite

- 8 one bedroom suite 

(75 sqm) 

- Living Room 

- Premium quality beds 

(King size) 

- Powder room 

- Executive desk 

- Safe box 

- 2 units of Smart TV

ROYAL
Suite

- Two bedroom suite 

(151 sqm) 

- 2 Living Rooms 

- 2 Bathrooms 

- Premium quality beds 

(King and Twin size ) 

- Executive desk 

- 2 Safe box 

- 4 units of Smart TV

GDS Channels Apollo/Galileo Sabre Worldspan Amadeus ODD

GDS Codes E0469 316521 AH973 KMX973 102973

For inquiries or reservations:                     00966 17 226 6666                     resa.bhkm@bayatotels.com

#bayat_hotels



 تضــع فنــادق بيــات معاييــر جديــدة فــي الضيافــة فــي اململكــة العربيــة الســعودية و يقــع الفنــدق املصنــف ٥ نجــوم فــي منطقــة خميــس مشــيط و يتضمــن ١٢٠ غرفــة وجنــاح مجهــزة باحــدث وارقــى 
التجهيــزات الفندقيــة.

لتــذوق فــن الطهــى يتضمــن الفنــدق: مقهــى اللــي كافيــه لالســتمتاع واالســتجمام، حيــث  يتميــز بالجلســة الخارجيــة فــي الهــواء الطلــق. كمــا يوجــد مطعــم )ســكاي بوينــت( ذو اإلطاللــة املميــزة مــن 
أعالــى الفنــدق والــذي يقــدم اشــهى البوفيــات العامليــة. وإذا اردت االســتمتاع باملــذاق اإلســباني فمــا عليــك إال الذهــاب إلــى مطعــم )أســادور( املختــص بأطبــاق املشــويات واألســماك.

للياقــة واالســتجمام ندعــوك لزيــارة: )ســي ون( النــادي الرياضــي األول واألضخــم فــي املنطقــة للياقــة البدنيــة، مــع حــوض ســباحة وجاكــوزي، منتجــع الجمــال والراحــة، الســونا، البخــار، الحمــام 
املغربــي مــع التدليــك واملســاج وصالــون رجالــي... كل هــذا تجــده فــي )ذا ســبا(.

كما يقدم الفندق خدمة رجال األعمال على مدار  ٢٤ ساعة وقاعات خاصة لالجتماعات والتدريب مع اجود وأحدث التكنولوجيا السمعية والبصرية.

نحن ملتزمون بتقديم الخدمات األرقى واألفضل لجميع ضيوفنا إلقامة التنسى!

مرحبًا بكم في قلب عسير

BAYATEmail: info@bayathotels.com    |    هاتف  ٦٦٦٦ ٢٢٦ ١٧ ٠٠٩٦٦    |    فندق بيات، طريق امللك فيصل، خميس مشيط ٦١٩٦١، اململكة العربية السعودية
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ستاندر
غرفة

- ۳۳ غرف فسيحة ) ۳۸ متر مربع (
- أِسرَّة ذات جودة عالية 

) حجم كبير أو حجم ثنائي ( 
- مكتب تنفيذي 

- خزنة خاصة بالغرفة 
- تلفزيون ذكي

سيبوريور
غرفة

- غرفة سيبوريور عدد ٤۸ 
غرف فسيحة ) ٢٥ متر مربع ( 

- غرفة سيبوريور ديلوكس عدد ٢٤ 
- غرف فسيحة ) ۳۲ متر مربع ( 

- أِسرَّة ذات جودة عالية 
)حجم كبير أو متوسط أو حجم ثنائي( 

- مكتب تنفيذي 
- خزنة خاصة بالغرفة 

- تلفزيون ذكي

بانورامي
جناح جونيور

- ٦ تصميم انيق جذاب مع صالة 
) ٥٠ متر مربع ( 

- أِسرَّة ذات جود عالية 
)حجم كبير اوحجم ثنائي(

- صالة معيشة 
- مكتب تنفيذي 

- خزنة خاصة بالغرفة 

- تلفزيون ذكي عدد ٢

تنفيذي
جناح

- ٨ تصميم مميز غرفة نوم مع صالة 
معيشة ) ٧٥ متر مربع ( 

- أِسرَّة ذات جودة عالية )حجم كبير( 
- حمام ضيوف 

- مكتب تنفيذي 
- خزنة خاصة بالغرفة 

- تلفزيون ذكي عدد ٢

ملكي
جناح

- تصميم فريد غرفتني نوم مع صالة 
معيشة وغرفة طعام ) ١٥١ متر مربع( 

- أِسرَّة ذات جودة عالية 
) حجم كبير وحجم ثنائي ( 

- عدد ٢ حمام رئيسي 
- مكتب تنفيذي

- عدد ٢ خزنة خاصة بالغرفة 

- تلفزيون ذكى عدد ٢

GDS Channels Apollo/Galileo Sabre Worldspan Amadeus ODD

GDS Codes E0469 316521 AH973 KMX973 102973

resa.bhkm@bayatotels.com                          لالستفسار أو الحجز:                                             ٦٦٦٦ ٢٢٦ ١٧ ٠٠٩٦٦

#bayat_hotels


