
Blissful Honeymoon

 شھرعسل الینسى
مع شریك العمر

موعدك الرومانسي المثالي Your Ideal Romantic Rendezvous

Whether you are celebrating a honeymoon, an 
anniversary or a spontaneous romantic gesture, 
plan an enchanting and intimate evening at 
Crowne Plaza Riyadh Minhal with your loved one. 

 لو أردت االحتفال بشھر عسل ، ذكرى
 زواج او مناسبة رومانسیة ندعوك

 لتخطط للیلة رومانسیة ذات رونق فرید
في فندق كراون بالزا الریاض المنھل

 عبرعن مشاعرك مع من تحب
 باختیارك احدى عروض كراون بالزا
الریاض المنھل الخاصة بشھر العسل

Celebrate your love for each other with 
our Blissful Honeymoon packages and 
create indelible memories worth a lifetime.

 cpminhal@ihg.com | +966 11 874 9200    : Inquire Now    : أطلب االن 

* Gift Vouchers available.قسائم الھدایا متوفرة *

فندق كراون بالزا الریاض المنھل
 طریق الملك عبدالعزیز, الریاض 11484

 المملكة العربیة السعودیة

Crowne Plaza Riyadh Minhal,
King Abdulaziz Road, Riyadh 11484.
Saudi Arabia.



Honeymoon setup in a 
Deluxe room +

Breakfast for two

 تجھیزات شھر العسل في غرفة
فاخرة

+
افطار لشخصین  

العرض الفضي
Silver Package

SAR 900/ر.س



العرض الذھبي
Gold Package

Upgraded Honeymoon 
setup in an 

Ambassador Suite + 
Breakfast for two + 
Romantic amenities

 وسائل راحة راقیة لشھر
العسل في جناح السفیر

+ 
افطار لشخصین 

+
مرافق رومانسیة 

SAR 1500/ر.س



العرض الماسي
Diamond Package

Upgraded Honeymoon 
setup in a Crowne Suite 

+ 
Special Breakfast for 

two + 
Romantic amenities + 

Private Romantic Dinner

 أعلى المرافق الخاصة
 لقضاء شھر العسل في جناح

 كراون الفاخر
+

اإلفطار لشخصین
+

وسائل الراحة الرومانسیة
+

عشاء رومانسي خاص

SAR 2460/ر.س



العرض الذھبي
Gold Package

العرض  الماسي
Diamond Package

العرض الفضي
Silver Package



ROMANTIC DINNER MENU

SALADS - السلطات
Shrimp Avacado and Papaya Salad

سلطة الروبیان مع االفوكادو والبابایا

MAIN COURSE - الطبق الرئیسي
Seafood Platter 

 طبق مأكوالت بحریة

or    أو

Chocolate caramel and red berries dôme
 ھرم الشوكوالتھ مع الكارامیل والتوت

DESSERT - الحلویات  

Pepper Steak with Potato Wedges and Sauteed Vegetables
ستیك لحم العجل مع البطاطس والخضار

DRINKS - المشروبات

A fancy bottle of  sparkling Non-alchoholic Wine served 
chilled in an ice bucket

زجاجة فاخرة من عصیر العنب الفوار

Mineral Water
میاه معدنیة


