
Meetings 
Reimagined

Meetings & Events
Hilton Salwa Beach Resort & Villas offers a diverse collection of extraordinary venues for events and 
meetings. Our meeting rooms are equipped with state-of the-art AV technology, high-end facilities 
and other personalized services.
With customizable facilities and unrivalled service, the versatile spaces are perfect for celebrating 
luxury occasions, intimate private parties and social gatherings. Our meeting room spaces guarantee 
world class catering options and exceptional guest services. The grand ballroom, Al Masarra covers 
1,203 m2 and can host up to 1,200 guests.
* Please check overleaf for our Meeting Rooms Capacity Chart.

Weddings
From elegant ballrooms to intimate outdoor settings, we transform our spaces to create fairytale 
venues for couples. With impeccable menu options, exceptional customer service and a stellar events 
team, Hilton Salwa Beach Resorts & Villas will help you celebrate love in a unique way and make your 
dreams come true.

Team Building
At Hilton Salwa Beach Resort and Villas, we create unforgettable 
fun and enjoyable team building activities and corporate events 
which cover high energy and creative indoor, outdoor, 
fun activities or custom-made events.

Book your meeting, have an adventure!
+974 4423 6682 / 83  |  salwa.events@hilton.com



MEETING ROOMS CAPACITY CHART

Name Type Location Area  
(sq. ft)

Area
(sq. m)

Size
L x W x H (m) Theatre Classroom Conference U-Shape Reception Seated

Banquet
Buffet

Banquet

Al Masarra Ballroom Ground 
Floor 12,949 1,203 44 x 27 x 7 1,100 550 650 325 1,200 900 750

Al Masarra 1 Ballroom Ground 
Floor 4,359 405 27 X 15 x 7 380 170 160 105 400 270 220

Al Masarra 2 Ballroom Ground 
Floor 4,295 399 27 X 15 x 7 370 165 150 100 400 250 210

Al Masarra 3 Ballroom Ground 
Floor 4,295 399 27 X 15 x 7 370 165 150 100 400 250 210

Zilla Meeting 
Room

Ground 
Floor 2,690 250 22 x 12 x 3 200 110 130 60 220 150 150

Zilla 1 Meeting 
Room

Ground 
Floor 896 83 12 x 7 x 3 60 45 40 24 65 50 50

Zilla 2 Meeting 
Room

Ground 
Floor 899 84 12 x 7 x 3 60 45 40 24 65 50 50

Zilla 3 Meeting 
Room

Ground 
Floor 896 83 12 x 7 x 3 60 45 40 24 65 50 50

Malwa Meeting 
Room

Ground 
Floor 1,563 145 15 x 10 x 3 100 70 75 50 100 80 80

Shada Meeting 
Room

Ground 
Floor 915 85 12 x 7 x 3 60 45 40 24 65 50 50



االجتماعات والفعاليات 
يقدم منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى مجموعة متنوعة من المساحات الرائعة المخصصة للفعاليات 
واالجتماعات. قاعات االجتماعات لدينا مزودة بأحدث التقنيات السمعية والبصرية وبمرافق فخمة للغاية 

وغيرها من الخدمات الخاصة المصممة حسب الطلب. 
بفضل المرافق القابلة للتكييف حسب الطلب والخدمة التي ال تضاهى، تعتبر المساحات المتعددة 

االستخدامات مثالية لالحتفال بالمناسبات الكبيرة والحفالت الخاصة الحميمة واللقاءات االجتماعية. تضمن 
مساحات قاعة االجتماعات خدمات استثنائية للضيوف وخدمات طعام عالمية المستوى. تتسع القاعة الكبرى - 

المسّرة - لـ 1200 ضيف وتمتد على مساحة 1203 م2. 
 يفّصل قدرة استيعاب كل من قاعات االجتماعات.

ً
 بيانيا

ً
* يتضمن الوجه اآلخر من النشرة رسما

حفالت الزفاف 
من الصاالت األنيقة الكبرى إلى المواقع الخارجية، نحن نحّول مساحاتنا إلى محيط خيالي. يكفل لك منتجع وفلل 

هيلتون شاطئ سلوى حفل زفاف فريد من نوعه مع خيارات الطعام الرائعة وخدمة العمالء االستثنائية وفريق 
الفعاليات الممتاز. 

بناء الفريق 
نحن، في منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، نسعى إلى تنظيم 
ية ال تنسى ترتبط ببناء الفرق وفعاليات للشركات 

ّ
نشاطات مسل

 نشاطات مرحة ومبتكرة، داخلية وخارجية، 
ً
خاصة بتعزيز الطاقة وأيضا

أو فعاليات مصممة حسب الطلب. 

 الجتماعك، ِعش المغامرة!
ً
أحجز موعدا

+974 4423 6682 / 83  |  salwa.events@hilton.com

  مفهوم جديد
لالجتماعات



املوقعالنوعالقاعة
املساحة 

الكاملة
)قدم مربع(

املساحة 
الكاملة 

)مرت مربع(

املقاس
الطول × العرض × 

االرتفاع )م(
عىل شكل املؤمترالدرايساملرسح

U قاعة االستقبالحرف 
املأدبةاالجتامعات

قاعة قاعة املرسّة
اإلحتفاالت

الطابق 
x 27 x 71,1005506503251,200900750 12,9491,20344األريض

قاعة قاعة املرسّة  1
اإلحتفاالت

الطابق 
X 15 x 7380170160105400270220 4,35940527األريض

قاعة قاعة املرسّة  2
اإلحتفاالت

الطابق 
X 15 x 7370165150100400250210 4,29539927األريض

قاعة قاعة املرسّة  3
اإلحتفاالت

الطابق 
X 15 x 7370165150100400250210 4,29539927األريض

قاعة  قاعة زيال
االجتامعات

الطابق 
x 12 x 320011013060220150150 2,69025022األريض

قاعة قاعة زيال  1
االجتامعات

الطابق 
x 7 x 360454024655050 8968312األريض

قاعة قاعة زيال  2
االجتامعات

الطابق 
x 7 x 360454024655050 8998412األريض

قاعة قاعة زيال  3
االجتامعات

الطابق 
x 7 x 360454024655050 8968312األريض

قاعة قاعة  ملوى
االجتامعات

الطابق 
x 10 x 31007075501008080 1,56314515األريض

قاعة قاعة شدى
االجتامعات

الطابق 
x 7 x 360454024655050 9158512األريض

مخطط سعة غرف االجتامعات


