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Whether you are celebrating new love, an anniversary or you just want to indulge in a 

romantic getaway in the heart of  the city, our bespoke honeymoon packages include 

everything you desire and more.

Packages are valid until the 30th of  September 2021.

For more information, contact our team at:

Reservations.cpmuscat@ihg.com



Indulge in an unforgettable experience with your other 

half, surrounded by the breathtaking panoramic views 

of  the city’s twinkling lights and infinite ocean.

Package inclusions:

One night accommodation in a sea-view room.

Special room decoration and amenities upon arrival.

Daily ‘breakfast in bed’.

Romantic 3-course sunset dinner at Come Prima.

OMR 90 net per night

Terms

Benefits not utilized during the stay will not be redeemable for cash or 

exchangeable for other services. Rates are subject to availability at the time of  

reservation. This offer is not combinable with other promotions or discounts.



Wander in romantic fantasy this season with a 

luxurious getaway at the Crowne’s Executive Suite. 

Package inclusions:

One night accommodation in the Executive Suite.

Premium room decoration and amenities upon arrival.

Daily ‘breakfast in bed’.

Private in-room 3-course dinner with special arrangements.

OMR 120 net per night

Terms

Benefits not utilized during the stay will not be redeemable for cash or exchangeable 

for other services. Rates are subject to availability at the time of  reservation. This offer 

is not combinable with other promotions or discounts.



الخيالمع موعد 



استراحة مترفة في قلب المدينة

ة أو قضاء عطلماحتفال بعيد زواجكترغبان في االأو ما عروسين جديدين سواء أكنت
يًصا خصنا المميّزة المصّممة مع باقاتانساحرة في قلب المدينة، ستجدأسطورية

.لراحتكما كل ما يتمناه قلبكما

.2021سبتمبر 30هذه الباقات سارية حتى 

:للمزيد من المعلومات، اتصل بفريقنا على
Reservations.cpmuscat@ihg.com



حالمة بين أحضان المحيطتجربة 

فيراآلخنصفكمعتنتسىالرومانسيةتجربةِعش
نةالمديعلىآخاذةبانوراميةبإطالالتتتمتعغرفة

مرمىعلىالممتدوالمحيطباألضواءالمكتسية
.البصر

:الباقةمميزات

.المحيطعلىلةمطّ غرفةفيواحدةلليلةإقامة
.الوصولعندالغرفةفيخاصةومزايارومانسيةلمسات

.السريرفيإفطاروجبة
.المسبحبجانبأطباق3منمكوّنرومانسيعشاء

.واحدةةللليإضافيةرسومأيبدون.ع.ر90

واألحكامالشروط

أوانقدً قيمتهااسترداديمكنالاإلقامةخاللمنهااالستفادةيتملممزاياأي
وقتفياإلقامةأماكنلتوفّراألسعارجميعتخضع.أخرىبخدماتاستبدالها

أخرىخصوماتأوعروضأيجانبإلىالعرضهذامنستفادةااليمكنال.الحجز
.مًعااآلنفي



في جناح األحالمهادئمالذ

معالموسمهذاالعنانالرومانسيلخيالكاطلق
إحدىفيفاخرةبإقامةمًعاواستمتعاتحبمن

.االستثنائيةبالزاكراونأجنحة

:الباقةمميزات

.فخمفندقيجناحفيواحدةليلةلإقامة
.الوصولعندالغرفةفيخاصةومزايامميزةلمسات

.السريرفيإفطاروجبة
ترتيباتمعأطباق3منمكوّنالغرفةفيشهيعشاء
.خاصة

.واحدةةللليإضافيةرسومأيبدون.ع.ر120

واألحكامالشروط

أوًدانققيمتهااسترداديمكنالاإلقامةخاللمنهااالستفادةيتملممزاياأي
توقفياإلقامةأماكنلتوفّراألسعارجميعتخضع.أخرىبخدماتاستبدالها

خصوماتأوعروضأيجانبإلىالعرضهذامنستفادةااليمكنال.الحجز
.مًعااآلنفيأخرى



T. 00 968 24660 660

E. Reservations.cpmuscat@ihg.com

Qurum heights, 112

PO BOX 1455

Muscat, Sultanate of  Oman

www.ihg.com/crowneplaza
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24660660 968+: هـ
Reservations.cpmuscat@ihg.com

112مرتفعات القرم، 
1455. ب.ص

مسقط، سلطنة ُعمان

www.ihg.com/crowneplaza


