
الفخامة األسطورية
ّ ً ُ ان.  في عملهمة ماكتشفوا تجربًة



األناقة الفائقة

 ندقنا المعروفاستمتعوا باألناقة الراقية لُف
لة لدى كثيرين في المدينة.فضعتبر أحد أشهر الفنادق الموالذي ي ّ ُ ُ



فوا على المزيد عن فندقناتعّر

ّ ِ ان عمتالل مم قأعلى من واحدة على فورسيزونز فندق قبع ي
 قيةالرا لسكنيةا نوعبد منطقةل قةرلموا عرالشوا خلاد لسبعةا

 راغر على ،ءلبيضاا يةلجيرا رحجاألا من قامومر معلما نليكو
 م.ديقالاألردن خ اريتن مة ياقبزال تال ي تالة رياألثي انبمال

بمناظر زينة محصرية دة عبمطريق على وصولكم تجربة تبدأ 
 ةلذهُمة دهرر بعا ولخدال. امجالوة عروالة ايغي فة يعيبط

األنيق، فواييه ذا الونج حيث اللوبي، في الهادئ الجمال إلى 
 دقنفِلب يطَياءات. قلوالات اعمتالجلان ّمعي فة يالثمالة هوجال

 صةخصلما مةلخدبا بكم بحريو يستقبلكم نأ نزوسيزرفو
األصيلة في أجواء تتميز بالسالمة وراحة البال.

ِ
ً ً

ُ ّ ُ

ّ ُ ّ ُ

حفاوة االستقبال

https://www.fourseasons.com/ar/amman/


فوا على المزيد عن موقعناتعّر

 اندقنفد عبيال ا. هِمالعمل مجوأاألردن ع روائع يمجاف شكتالسة يالثمالة هجوالز زونيورسفر ّوفُي
 .ضرألا جهو على حةملو كثرألا نلمكاا في حةلسباا مكنكمي حيث قيقةد 40 ىسو لميتا لبحرا عن
 ىا إلهخاريتود عيي توالراء محور الخصي الفة وتحنمة الريراء األثتبة النديمارة زية رصفوا تّوفتال 

 رشجة نديمي فوا لّوجتأو راء، حصالال رمت حتل ويطت وقلة وندفمت انكي توالام، ع 2,000
 ًااظفحر ثكاألوة يانرومالارة معالن ونفى لعوي تحتي تالة يمالعالع اقومالر بكأن مدة حاور بتعُتي تالو

 طبقة منطقتي بينها منو حالسيا هارويز ماقل لتيا ندرألا لشما رثاآ اكتشفوا .ةزلممتاا لتهاحا على
 في نسكوليوا منظمة من حميةلما يةوالصحرا شلنقوا لىإ يةرنها حلةر اطوخط .قيس مأو فحل

لبحر ا هميا حيث لعقبةا منطقة في لها مثيل ال صغو بةتجر في نفسكمأ اوغمرا وأ ،مر يداو
 ثيحة، يافشكتساة لحري فج( ريسونكال)ي دقنفالد اشاإلرق ريفم كذخأيَسة. يقنالة روزييفالر محاأل

.يقاتشوو ةرثاإو متعة تحاللرا كثربأ التستمتعو صيللتفاا قدأ تيبتر لىسيتو

ُ

ْ ّ ّ

َ ّ

ً ً ً

ةالعجائب القديمة والجواهر الخفّي

https://www.fourseasons.com/ar/amman/getting-here/


ٌ ُ لهم متصميٌم

 رها الضوءانعموا باالسترخاء في الفخامة الرحبة، التي يغُم
كم تشعرون وكأنكم في بيتكم.في كل مكان وتجعل ُ



فوا على المزيد عن غرف اإلقامةتعّر

مشاهدة جدول أماكن اإلقامة 

ُ ُ ُ زخرفة والمالرحبة المساحات وذات نعش المواء بالهالمليئة شرقة الماإلقامة أماكن لروعة يا 
سي كر بينها من ا،يدوي علمصنوا ثألثاا من بديعة تشكيلة مع ةبهرلما لعصريةا لطريقةا على

 ميملتصاا تاذ سعةالوا تماالحما تفتح .ةفذلناا رابجو رلنهاا حلم بةبتجر التنعمو يحرم ءستلقاا
رة تطوالمالتكنولوجية الخدمات تضمن ين حفي كبيرة، مالبس تبديل منطقة على الحديثة 

 اتذ اتوركديالض عبد جوتا مكوف. يضللة قائفالة ولهسالوة امتالة حارال ريوفتة رفغالل خاد
الثقافة على الضوء لتسليط محليين فنانين إبداع من والزخارف السجاد مثل الخاص الطابع 

األردنية العريقة والتاريخ األردني القديم.

ً ُ
ّ ُ

ّ ُ

تصميم إبداعي مدروس

https://www.fourseasons.com/ar/amman/accommodations/


فوا على المزيد عن أجنحتناتعّر

مشاهدة جدول أماكن اإلقامة

ِ لالستمتاع أو العائلية الرحالت ألروع أو اإلجازات أجمل قضاء للألزواج مثالية أجنحتنا عتبر ُت
 نم ءاوجأ يف ةينكس ةامإق ةربجت ةحنجألا هذه رّوفُت ثيح ن،اّمع يف ةلويط ةماإقب
من ستوحاة المالمحلية والفنون والمنسوجات األلوان بين تجمع التي بهرة الملتصاميم ا

الطعام وتناول للمعيشة صة المخصحبة الرالمناطق عد تسواء. حد على والمدينة الصحراء 
مهما كانت ترخاء على طريقتكم الخاصة. يوف وإمتاعهم أو لالسثالي لترفيه الضالخيار الم

 نستحظو نكمبأ يقين على انوكوو للباا حةابر انعمواو منا اتطلبو نأ الإ يكمعل ما ،تكمجاحتياا
بخبرات فورسيزونز والحفاوة األردنية.

ُ ُ
ّ ُ

ُ ِ

فعمة بالنشاطاألناقة الُم

https://www.fourseasons.com/ar/amman/accommodations/#suites


المطاعم األنيقة في المدينة العريقة

 اختاروا من ستة أماكن لتناول المأكوالت والمشروبات،
ان.والتي من بينها مطعم ال كابيتال البراسيري الوحيد في عم ّ



فوا على المزيد عن المأكوالت والمشروباتتعّر

اللقاء من أجمل هناك ليس الشمس. بنور المغمور أوليا مطعم في باإلفطار يومكم ابدؤوا 
 يفرة كتبمالالت يتكوكالأو ه يايوفا ذج الوني فرة يهظالد عبا ماي شأو ح ابصالوة هقاء ستحال

آند جريل فايف مطعم في التراس في الرسمية غير الطعام تناول بتجربة استمتعوا سير. بار 
 والتأكمالم ّدقُتري، يراسبال تيابكال م عطمي فة. حابسالوض حوار جبآب ف ايفوا بّرجأو ج الون

 اتروبشملاو التوكأمال ىهشأب عاتمتسالا ندوريُت متنك اذإ .ةّدثحمالة يكيسالكال ةيسرنفلا
في الطعام لتقديم فورسيزونز خدمة لب طبإمكانكم والخصوصية، الراحة من قدر بأقصى 

رة في أي ساعة من النهار أو الليل.الغرفة، والمتوف ّ

وجهات حصرية للمأكوالت الشهية

https://www.fourseasons.com/ar/amman/dining/


فوا على المزيد عن السباتعّر

أجواء المنتجعات في قلب المدينة

 مكنكم السباحة في حوض سباحة السبا الداخلي أو اختيارُي
ما!السباحة تحت أشعة الشمس في الهواء الطلق. واألفضل من ذلك، أن تسبحوا في كل منه ُ

https://www.fourseasons.com/ar/amman/spa/


فوا على المزيد عن أحواض السباحة واللياقة البدنيةتعّر

ّ ُ ّ ُ ّ ان. عممدينة قلب في المنتجعات سترخاء اتجربة يوفه لضم قديأن فورسيزونز فندق  ريُس
من واالنتعاش االسترخاء فوائد اكتشفوا ومتجانسة، مؤنسة بطريقة م المصمالسبا ففي 
نشاطكم دوا جدالشهيرة. الطين عالجات وكذلك الميت البحر بملح التقشير عالجات خالل 

 حوضيفي للسباحة انطلقوا ثم الشمس، بنور ضاء المالبدنية اللياقة مركز في وحيويتكم 
خالل من االسترخاء مكنكم يرتفعة، المالحرارة ذات الشهور وفي والخارجي. الداخلي السباحة 

التدليك في كابانا خاصة على تراس حوض السباحة.

ّ
ّ

ْ ُ
ُ ُ

الرفاهية في أبهى صورها

https://www.fourseasons.com/ar/amman/services-and-amenities/


خطيط الفعالياتتتعّر  والتخطيط لحفالت الزفاففوا على المزيد عن 

 في األماكن المغلقة والمفتوحةترفيٌه

 اناستكشفوا أفخم الوجهات في عّم
إلقامة االجتماعات والمناسبات الخاصة وحفالت الزفاف.

https://www.fourseasons.com/ar/amman/weddings/
https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/


ّ فوا على المزيد عن القاعة الكبرىعرت

ُ  عبتستو حيث ،عيةجتماالا تليالفعااو لعماألا تليالفعا سبةنام ئلةها عةقا من لها يا
ناسبات لمضيف  1,200أو المأكوالت لتناول جالس ضيف  700إلى يصل ما برى الكالقاعة 

 تنالوصا ثثال لىإ عةلمتنوا حةلمساا ههذ تقسيم مكني .تباولمشرا لوتناو لستقباالا
بنور مضاءة منطقة تتوفر كما احتياجاتكم. ناسب يبما  كلياللتغيير قابلة يجعلها ما غيرة ص

 فيهلتربا عستمتالال لكبيرا سالترا لىإ تستمرو خللمدا عند تليالفعاا قبل لما للتحضير لشمسا
ج ردأو اللوبي من حلزوني ج ردعبر الراقي المكان هذا في الدخول مكن يالطلق. الهواء في 

 بالفخامة عند الوصول. رائعاخارجي مؤطر بالمناظر الطبيعية الخالبة، ليمنحكم إحساسا

ُ ُ
ّ ُ

ُ ً

َ َ َ َ ُ
ً ً

الفخامة الفاخرة

https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/function-rooms/lower-level-lobby/the_grand_ballroom/


ً ً ً النهار خالل الفعاليات إلقامة  ومبهجا رائعا مكانالدينا، اإلفطار مطعم أوليا، مطعم صبح ُي
 مةقاإل يضاأ نةولمربا يتسم لكنهو ،ةلصغيرا عيةجتماالا تاءللقا ليامثا عتبري حيث ،ءلمسااو

 انتقلوا ثم سيةارلدا تالحجرا مبنظا ضيفا 60ى إلل صيا موا عماجرات. مؤتموالات عامتجاال
 قريفل معيسوة. هقالول انتات راحتاساء ضقلو أداء غالول انتلق حلمالي ارجخالراس تالى إل

المميزة.الكفاءة وس السلالتنظيم ل خالمن فعاليتكم في الحياة ح روبث على لدينا اء الخبر

ً ً ُ
ً

ِ

ّ فوا على المزيد عن مطعم أولياعرت

لفة واالنتعاشاأُل

https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/function-rooms/lower-level-lobby/olea/


ّ فوا على المزيد عن قاعة الكراونعرت

 تعاجتماالا عةلقا يةتقليد لمسة ئعةالرا خشبيةلا نالوألا ضفيُت
قسمين إلى ها تقسيممكن يحيث بالكامل، جهزة المالحديثة 
قضاء لالفعاليات قبل ما ألنشطة خصصة مبمنطقة وتتميز 

 بجلسة ضيف 100 ىلإ لصي ام اوعدا .تاحارتسالا تاقأو
 نزوسيزرفو مطبخ مقدي .سمير ءعشا لولتنا ضيفا 70 أو حرسم
بكل  متعةم ليةلفعا نسىت ال بةتجر يةسطورألا متهخدو ميزلما

ما تحمله الكلمة من معنى.

ُ ُ ُ
ِ ُ

ّ ُ ً

ُ ُ ُ

الترتيبات التنفيذية

https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/function-rooms/lower-level-lobby/the_crown_room/


المناقشات السرية

 صتان ومنعزلتان في الطابق الثاني،لدينا قاعتان مخّص
ً إلى مركز األعمال. سهالتوفران وصوال ً

ّ نفوا على المزيد عن القاعتيعرت

https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/function-rooms/second-floor/boardroom-i/


فوا على المزيد عن قاعات االجتماعات في الطابق الخامستعّر

ُ ً طابقنا فإن بالفندق، قيمين الملضيوف لخصوصي وصول توفير ضمان على منا  رصاح
المساحة في متساوية وجميعها بعضها، من قريبة اجتماعات قاعات ثالث يوفر لخامس ا

بنور بإضاءتها قاعة كل تتميز الدراسية. األقسام بنظام  ضيفا 25إلى يصل ما وتستوعب 
 ةعائرات عابطانا وكراتوم كوفيضا وعتأمة. يجوولنكتالات دعُمالدث حأر ّوفُوتي عيبطالار هنال

 ،منجوالخمس سبا إلى الشهيرة منا مطاعن م بتداءاالواسعة نز ورسيزفوخبرات بفضل 
على المعروفة األردنية السياحية لوجهات اأجمل إلى ثيرة المالنهارية الرحالت إلى باإلضافة 

مستوى العالم.

ً

ِ ً
ُ

مؤتمرات كبار الشخصيات

https://www.fourseasons.com/ar/amman/meetings-and-events/function-rooms/fifth-floor/four_seasons_i/


219 :مةقاإلا كنماأ يلجماإجدول أماكن اإلقامة

اماتالحمةاألسراإلشغالالمساحةالطابقالكميةأماكن اإلقامة

رف الضيوفغ

الطابق الثامن إلى الطابق 
منع الخامس عشر )طوابق ي

 ؛12 و10 و9 و8فيها التدخين: 
سمح فيها بالتدخين: طوابق ي

(15 و14 و11

سرير كبير أو سريران 
منفصالن؛ سرير قابل للطي 

أو سرير أطفال، بالطلب

 مربعا مترا 45
( مربعا قدما485)

 أشخاص بالغين، أو 3
شخصان بالغان وطفل ام كامل من الرخامحم110غرف بريميوم

 أشخاص بالغين، أو  3
 شخصان بالغان 

وطفل

سرير كبير أو سريران 
منفصالن؛ سرير قابل للطي 

أو سرير أطفال، بالطلب

 الطابقان السادس والسابع
منع فيهما التدخين()طابقان ي

 مربعا مترا 45
( مربعا قدما485) ام كامل من الرخامحم40غرف ديلوكس

 أشخاص بالغين، أو  3
 شخصان بالغان 

وطفل

سرير كبير أو سريران 
منفصالن؛ سرير قابل للطي 

أو سرير أطفال، بالطلب

 الطابق الخامس
سمح فيه بالتدخين()طابق ي

 مربعا مترا 45
( مربعا قدما485) ام كامل من الرخامحم13غرف سوبيريور

األجنحة

 مربعا مترا 283
  قدما3,045)

(، باإلضافة مربعا
إلى الشرفة

 أشخاص بالغين، أو  6
 أشخاص بالغين 4

وطفلين

سرير كبير وسريران 
 منفصالن؛ سرير قابل للطي 

أو سرير أطفال، بالطلب

 حمام كامل من الرخام لكل 
 غرفة نوم، باإلضافة إلى

حمام للضيوف

جناح ملكي 
الطابق الخامس عشر1ي نومبغرفت

الطابقان الثاني عشر والرابع 
 عشر

؛ 12منع فيه التدخين: )طابق ي
سمح فيه بالتدخين: طابق ي

14)

 متر مربع 200
  قدما2.153)

(مربعا

  أشخاص بالغين، أو 3
 شخصان بالغان 

وطفل

 سرير كبير؛ 
 سرير قابل للطي أو 

سرير أطفال، بالطلب

جناح رئاسي بغرفة 
نوم واحدة

ام كامل لكل حم
فللضيو محما لىإ فةضاإلبافةغر 2

الطابق الثاني عشر إلى الطابق 
 الخامس عشر 

منع فيه التدخين: )طابق ي
سمح فيهما ؛ طابقان ي12

(15 و14بالتدخين: 

 أشخاص بالغين، أو  3
 شخصان بالغان 

وطفل

 سرير كبير؛ 
 سرير قابل للطي أو 

سرير أطفال، بالطلب

 مربعا مترا 88
( مربعا قدما947)

ام كامل من الرخام؛ باإلضافة حم
شإلى حمام للضيوف ووحدة د 6جناح بريميير

 مربعا مترا 66
(،  مربعا قدما710)

باإلضافة إلى 
الشرفة

جناح فورسيزونز 
 التنفيذي 

ديلوكس بشرفة

 أشخاص بالغين، أو  3
 شخصان بالغان 

وطفل

 سرير كبير؛ 
 سرير قابل للطي أو 

سرير أطفال، بالطلب

 الطابق الخامس عشر
سمح فيه بالتدخين()طابق ي ام كامل من الرخامحم5

الطابق الخامس إلى الطابق 
منع فيها الرابع عشر )طوابق ي

10  و9 و8 و7 و6التدخين: 
سمح فيها ؛ طوابق ي12و

(14 و11 و5بالتدخين: 

 أشخاص بالغين، أو  3
 شخصان بالغان 

وطفل

 سرير كبير؛ 
 سرير قابل للطي أو 

سرير أطفال، بالطلب

جناح فورسيزونز 
التنفيذي

 مربعا مترا 66
( مربعا قدما710) ام كامل من الرخامحم15
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تواصلوا معنا
fourseasons.com/ar/amman ّ ِ ّ •  

  

  

  

  

ان السبعةل عممم تالمس على أعلى قمة من قار الخافي الدو
ون السكنية الحي المالي  دقائق من منطقة عبدعد خمسعلى ب•

بمنطقة الشميساني
ان  عمرات الملكي وقلعةمسافة قريبة بالسيارة من متحف السيا•

المدينةوسط قلب في فيصل الملك شارع إلى باإلضافة الرينبو وشارع 
جرش راء ومدينة  لزيارات البحر الميت ومدينة البتالوجهة المثالية•

والصحراء في وادي رم والشاطئ في منطقة العقبة باإلضافة إلى 
 طبقة فحل وأم قيسالجواهر الخفية في منطقتي

ت عاسا 4ا هدتُمة لرح– ( AMM) ليولدا ءعليا كةلملا رمطا من قيقةد 30•
بيلعرا لخليجا منطقة من نصفو عتينساو ،باوروأ من ةئرلطابا

ُ

ّ

ْ

المطاعم األنيقة في المدينة العريقة
•  
  

  
  

 
  

كوالت الفرنسية األصيلةمطعم ال كابيتال للمأ
شكل غير رسمي في  آند الونج لتناول الطعام بمطعم فايف جريل•

التراس ومطعم فايف آب بجوار حوض السباحة 
أو المغلقةكن المفتوحة لتناول اإلفطار في األمامطعم أوليا •
وة والكوكتيالت والوجبات الخفيفة وشاي ما بعد ذا فواييه الونج للقه•

الظهيرة التقليدي
خصوصيةحتساء الكوكتيالت في أجواء حصرية وبار سير ال•
ُ ساعة24رفة على مدى ة تقديم الطعام في الغخدم•

 ان فندق فورسيزونز عّم
 ار الخامس، شارع الكندي الدّو

ّ  ان، األردن ان، عمجبل عّم
962( 6 )550-5556  /  الفاكس: 962( 6 )550-5555الهاتف: 

ُ
ّ ُ
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أماكن اإلقامة
ً  جناحا29 مكان إقامة، تشمل 192•  

  تصميم عصري أنيق مع توف•

  
  

  
  
  

  

  

  

ر نور النهار الطبيعي ّ

السبا واالستجمام
ُ ُ الجةعغرف معلى خمس نعش يحتوي سبا نهاري م•

غرفة غرف أنيقة لتبديل المالبس، تشمل ساونا للسيدات وساونا و•
خار للرجالب

ينة لمدا على ميةارنوبا لةطالبإ قلفندا سطح على جيرخا حةسبا ضحو•
ره جاكوزيحوض سباحة داخلي وبجوا•
ضاء بنور الشمس ة مفتوح على مدار الساعة وممركز لياقة بدني•

طوال النهار ويحتوي على أحدث أجهزة التمارين الرياضية ومعدات 
األثقال وملعب اسكواش

ُ

ُ

االجتماعات والفعاليات وحفالت الزفاف
ّ االجتماعية المناسبات والزفاف حفالت إلقامة ن اعمفي وجهة أفخم •
ومؤتمرات األعمال

(  مربعا قدما32,366 ) مربعا مترا3,007قاعات فعاليات بمساحة •
 قاعة13م تض

ل تناوت االجتماع وناسبا ضيف؛ م1,200ل إلى استيعاب ما يص•
 ضيف500الطعام لما يصل إلى 

ً ً ً ً
ُ

ُ

 ريدون أي شيء؟ هل ُت
هيا، دردشوا معنا.

تنزيل تطبيق فورسيزونز

الموقع

عرض االتجاهات والخريطة

عد العالمات التجارية "فورسيزونز" و"فنادق ومنتجعات فورسيزونز" أو أي مزيج منها و"تري ديزاين" عالمات تجارية ت
لة باسم شركة فنادق فورسيزونز المحدودة في كندا والواليات المتحدة األمريكية وفنادق فورسيزونز )باربادوس( سجم

ذ.م.م. في أي مكان آخر في العالم.

http://theworkhouse.ca
http://fourseasons.com/ar/amman
https://www.fourseasons.com/mobileapp/
https://www.fourseasons.com/ar/amman/getting-here/
https://www.instagram.com/fsamman/
https://www.facebook.com/FourSeasonsHotelAmman
https://twitter.com/FSAmman
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