




ُنُزل السالم

نُزل السالم هو بيٌت يفتُح فناءه ومساحاته الستقبال 
زّوار مسار الّلؤلؤ في المحّرق والُمدَرج على قائمة الّتراث 

اإلنسانّي العالمّي وذلك كأّول فندٍق يقع ضمن هذا 
الّسياق. مشروع ترميم وتأهيل بيت فتح اهلل سيكون 

الّتاريخّية، وأحد مواقع  المسار والمدينة  لزّوار  مقصًدا 
يرّمم بدعٍم سخي  للثقافة والبحوث.  إبراهيم  الشيخ  مركز 

من دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة كجزء من 
المؤسس  الوالد  احتفاًء بمئوية  التي أطلقت  المبادرات 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتكريمًا لدوره في 
اإلمارات والبحرين.  العالقات األخوية بين  ترسيخ 

NUZUL AL SALAM

Nuzul Al Salam courtyard and spaces will welcome the 
visitors to the Pearling Path in Muharraq, a UNESCO World 

Heritage Site. The restoration and renovation project of 
Fathallah House to become the site’s first hotel aims to 

transform it into a desired destination for visitors to the path 
and the old city. The project, which will be one of the sites 

under the Shaikh Ebrahim Centre for Culture and Research, 
is being implemented with generous support of the UAE as 

part of the initiatives launched under the auspices of the Year 
of Zayed, commemorating the founding father Zayed bin 

Sultan Al Nehyan and in honor of his role in strengthening 
relations between UAE and Bahrain. 





Welcome to ‘Shams’ (Sun), which is the largest 
suite in the hotel, painted in Tuscan sun yellow 
walls and a pop of lime yellow velvet fringe chair, 
which opens up to a beautiful garden terrace with 
artfully arranged greenery.

Price: BD 300

SHAMS

مرحًبــا بــك فــي »شــمس«، أكبــر جنــاح فــي الُنــُزل، بجدرانــه 
تتكامــل  توســكانيا  كشــمس  األصفــر  باللــون  المطليــة 
وألــوان الكرســي الجانبــي المخملــي الزيزفونــي اللــون، 
والــذي يفتــح علــى تــراس حديقــة ســاحر مــزدان بنباتــات تــم 

ــق. ــي أني تنســيقها بأســلوب فن

شمس

 300 دينار بحريني



Welcome to «Bahar» (Sea), in our kingdom of the 
«two seas» where the blue is surrounding the land, 
and reflected in the light blue walls and the dark 
blue drapery.

BD 250

BAHAR

مرحًبــا بكــم فــي »بحــر«، الجنــاح الذي يمثــل الُزْرقــة الرقراقة 
البحريــن، وذلــك مــن خــال  بــأرض مملكــة  التــي تحيــط 
واألقمشــة  والســتائر  الفاتــح  األزرق  اللــون  ذات  جدرانــه 

الزرقــاء الداكنــة.

بحر

 250 دينار بحريني 



Welcome to ‘Ro’ya’ (Arabic: Vision) Coated in layers 
of considered colors, the walls are painted in pale 
sage green contrasted with textured drapery

RO’YA

بطبقــات  الموّشــح  الجنــاح  »رؤيــا«،  فــي  بــك  مرحًبــا 
حيــث  بعنايــة،  المنتقــاة  الجميلــة  األلــوان  مــن  مختلفــة 
تكتســي جدرانــه باللــون األخضــر الشــاحب لتتبايــن مــع 

المرّكبــة. الســتائر 

رؤيا

BD 250 250 دينار بحريني 



Welcome to ‘Zahrat Alkhulood› (Arabic: Flower 
of Eternity) This suite is designed to evoke an 
ethereal and dreamlike quality - with a beautiful 
coral backdrop mixed with the bespoke bed covers 
and pillows designed by the talented Bahraini 
designer Hala Kaiksow embroidered with the 
motifs inspired by the Epic of Gilgamesh

ZAHRAA ALKHULOOD

ــذي يســتحضر  ــاح ال ــًا بكــم فــي »زهــرة الخلــود«، الجن مرحب
تصميمــه طابعــًا أثيريــًا أشــبه مــا يكــون بالحلــم، وذلــك عبــر 
خلفيــة مرجانيــة أّخــاذة تنســجم مــع أغطية الســرير والوســائد 
المطــرزة بزخــارف مســتوحاة مــن ملحمــة جلجامــش أبدعتهــا 

المصممــة البحرينيــة الموهوبــة هــاال كيكســو،.

زهرة الخلود

BD 250 250 دينار بحريني 



Welcome to ‘Noor’ (Arabic: Light) Inspired by the 
ancient Epic of Gilgamesh. This is Light, evoking a 
light and airy feel with pale lilac walls and hints of 
sage green drapes

NOOR

ــاح المســتوحى مــن ملحمــة  ــور«، الجن ــك فــي »ن ــا ب مرحًب
جلجامــش القديمــة وعنصــر الضــوء، مانحــًا شــعورًا خفيفــًا 
ورحبــًا بجدرانــه ذات اللــون الليلكــي الشــاحب الــذي تتخللــه 

لمســات مــن اللــون األخضــر فــي الســتائر. 

نور

BD 250 250 دينار بحريني 



Welcome to «Amal» (Hope), where we live the 
feeling of hope from the first impression while 
entering this room with pale blue walls and 
green drapery. Hope is what remains to complete 
our lives.

AMAL

أجــواؤه  تبعــث  الــذي  الجنــاح  »أمــل«،  فــي  بــك  مرحبــًا 
تســتقبلك  حيــث  األول،  االنطبــاع  مــن  باألمــل  الشــعور 
الخضــراء  وأقمشــته  وســتائره  الشــاحبة  الزرقــاء  جدرانــه 

حياتنــا. يكمــل  الــذي  باألمــل  إحساســنا  تعــزز  التــي 

أمل

BD 250 250 دينار بحريني 



 1400 دينار بحريني 

A special package is available when booking of first 
floor’s 4 Rooms; includes the main suite room and 
3 other rooms.

SPECIAL PACKAGE

تتوفــر باقــة خاصــة عنــد حجــز الطابــق األول المكــون مــن 4 
غــرف، تشــمل الجنــاح الرئيســي وثــاث غــرف أخــرى.

باقة خاصة

BD 1400



For bookings, contact:

Mr. Joulan Essam Kabbani

Mob: +973 38080777
Email: joulan@shaikebrahimcenter.org

www.shaikhebrahimcenter.org

للحجز، الرجاء االتصال:




