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إستضافة ا�جتماعات والمؤتمرات وغيرها... 

إكتشفوا الفخامة في أبهى صورها!



OVERVIEW نظرة عامة

MEETING ROOM CAPACITY

سعة غرفة ا�جتماعات المساحة

315 250 120 70 60

SARAY BANQUETS HALL

قاعة سراي للحفالت
1200 1200 800 400 250 200

55

Size (Sqm) THEATER BANQUET CLASSROOM U-SHAPEBOARDROOM

SHAZA BANQUET ROOM

قاعة شذا ل�جتماعات

50 N/A N/A N/A 14 N/ACORAL BOARDROOM

قاعة كورال ل�جتماعات

9004550 4500 2500 2400 1000MARINA PLAZA (OUTDOOR)

مارينا بالزا (المساحة الخارجية)

Dana Beach Resort, located in Dana Bay, Al Khobar, offers breath 
taking views of golden sands and the sparkling azure sea of Half 
Moon Bay.

Conduct business in elegance at Dana Beach Resort - ideal for 
corporate retreats, client presentations and seminars. It offers 3 
well-appointed meeting rooms with state-of-the-art audio-visual 
equipment and technical support to meet all your requirements.  
  
The resort also features 111 villas, including 79 beach facing, of 
which 20 are equipped either with a private Infinity pool or 
Jacuzzi, and 32 are located amidst lush green gardens overlooking 
the Kids Aqua play area. 
  
Welcome to charming getaways and inspiring business stays. 
Welcome to Dana Beach Resort.

BANQUETS & EVENTS الوالئم والفعاليات

Coral Boardroom

Capacity: 14 persons

Shaza Banquets Room

Capacity: 250 persons

Saray Banquets Hall

Capacity: 1200 persons

Marina Plaza 

Capacity: 4500 persons

Full service catering and 

off-site service

Culinary demonstrations

Personal preference dining

Ethnic themes and custom menus

قاعة كورال ل�جتماعات
القدرة استيعابية: ١٤ شخصًا

قاعة شذا ل�جتماعات
القدرة استيعابية: ٢٥٠ شخصًا

قاعة سراي للحفالت
القدرة استيعابية: ١٢٠٠ شخص

مارينا بالزا
القدرة استيعابية: ٤٥٠٠ شخص

خدمات التموين الكاملة والخدمات
خارج المنتجع

عروض الطهي

الطعام الشخصي المفضل

قوائم طعام شهية ُتعد وفقًا لرغباتكم

حقيقيًا  مالذًا  القمر،  نصف  شاطئ  على  يقع  الذي  الدانة،  شاطئ  منتجع  ُيعد 
ل�جازات وإنجاز ا�عمال. و سواًء تعلق ا�مر باللقاءات العائلية،اجتماعات التي قد 
يتخللها أنشطة بناء فرق العمل، الفعاليات الخاصة بتقديم الحوافز أو المناسبات 
اجتماعية، فإن منتجع شاطئ الدانة هو الخيار ا�نسب الستضافتها، ال سيما و 
بأجواء ملهمة و واجهة بحرية ساحرة و مناظر خالبة و رمال ذهبية و  أنه يتمتع 

مياه الزوردية صافية.

يقع منتجع شاطئ الدانة في خليج الدانة على شاطئ نصف القمر الشهير بالخبر، 
ويتمتع بواجهة بحرية تضم مناظرًا خالبة للرمال الذهبية والمياه الالزودية المت«لئة.

العروض  تقديم  و  الشركات  فعاليات  الستضافة  مثالية  وجهة  المنتجع  يعتبر  و 
مجهزة  إجتماعات  قاعات   ٣ المنتجع  يضم  إذ  الندوات،  عقد  و  للعمالء  الترويجية 
الفني  الدعم  توفر  البصرية، فضًال عن  و  السمعية  المعدات  بأحدث   تجهيزًا كامًال 

بشكل يلبي جميع متطلباتكم.

١١١ فيال، ٧٩ منها تطل على الشاطئ مباشرة، و٢٠ فيال  ويضم منتجع شاطئ الدانة 
المساحات  أخرى  فيال   ٣٢ تتوسط  فيما  بجاكوزي،  أو  خاص  بمسبح  مزودة  أخرى 

الخضراء للحدائق التي تطل على حديقة ا�طفال المائية.

وعقد  اجازات  لقضاء  المثالية  الوجهة  الدانة...  شاطئ  منتجع  في  بكم   مرحبًا 
اجتماعات المثمرة.

OUTDOOR CATERING خدمة الحفالت والوالئم الخارجية

Dana Beach Resort takes off-site catering at a venue of your choice 
to a whole new level! Our banquets can be created according to your 
preferred menu – traditional Arabic to sumptuous French, Italian, 
Indian, Oriental or a delectable combination. 

Whether it’s a lavish wedding, an impressive corporate event, 
convention or social extravaganza, we do it all to perfection!

جديدة  آفاق  نحو  الخارجية  والوالئم  الحفالت  بخدمات  الدانة  شاطئ  منتجع  يرتقي 
أكانت  سواًء  لديكم،  المفضلة  الطعام  لقوائم  وفقًا  والئكم  تجهيز  يمكن  و  كليًا! 
أطباقًا عربية تقليدية، أو فرنسية، أو إيطالية، أو شرقية، أو حتى مزيج لذيذ من كل ذلك.

وسواًء تعلق ا�مر بحفل زفاف فخم، أو فعالية حدى الشركات، أو مناسبة إجتماعية، 
فإننا مستعدون للقيام بكل ما يلزم على أكمل وجه ممكن.

FACILITIES & SERVICES المرافق والخدمات

A true getaway awaits business delegates and families. Be it intimate 
gatherings, meetings, conferences, team-building activities, incentives or 
social events, Dana Beach Resort is your go-to destination for a 
beach-front experience. With relaxing views of golden sands and turquoise 
waters, the venue is inspiring.

LUXURIOUS ACCOMODATIONS ا�قامة الفاخرة

WELLNESS & RECREATION

• Kids & Men Swimming Pools
• Ladies Swimming Pools
• Ladies Spa & Club
• Ladies Private Beach
• Ladies Moroccan Bath
• Private Family Pools
• Diving Club
• Dana Bay Stud
• Water Sports
• Kids Aqua Play

الصحة والترفيه
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• Games Room
• Gym
• Fun Zone
• Club Car Rentals
• ATV
• Go Karting
• Bicycles
• Mini Zoo
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 •

 •
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FOOD & BEVERAGE

• Al Sayyad Lebanese Restaurant
• Bay Diner: American Casual
• Samari Café: Arabic Casual
• Dolphin Restaurant: International Casual

المأكوالت والمشروبات

• Beach Club Café
• Coffee Shop
• Scoops - Ice Cream Treats

•
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 •

مقهى نادي الشاطىء
الكافيه

إستئجار الكلوب كار

 •

AMENITIES

• Garden and Private Parking Space
• A Modern Kitchenette with a
   Refrigerator and Electric Stove
• Bathrooms with High End     
   Amenities
• LED TV
• Hair Dryer

وسائل الراحة

• Free Wi-Fi
• Laundry Services
• Safe Box
• Medical Aid

•
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خزانات ا�مانة
إسعافات أولية

مقهى سماري

مأكوالت عالمية
مأكوالت أمريكية

مأكوالت عربية

    111

(غرفتي نوم) 

( مترًا مربعًا١٥٠ )  20  3  •

(  ١٤٠ ) 32  3)  •

(  ١٣٠) 32  3)  •

(  ١٢٥) 13  3)  •

(  ٧٦)  14  •

Total Villas - 111

• 3 Bedroom Royal Villas - 20 (Outdoor infinity Pool or Jacuzzi) (150 sq.m.)

• 3 Bedroom Sunrise Villas - 32 (140 sq.m.)

• 3 Bedroom Garden Villas - 32 (130 sq.m.)

• 3 Bedroom Sunset Villas - 13 (125sq.m.)

• 2 Bedroom Sunset Villas - 14 (76 sq.m.)

All our villas have been designed to provide the highest
level of comfort and privacy. Villas are spacious featuring
living areas, kitchen and private terraces.

نادي الغوص

 •

مترًا مربعًا

مترًا مربعًا

مترًا مربعًا

مترًا مربعًا


