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دارة هي مفهوم راقي ومبتكر
للفنادق .. تتمتع بسحر محلي مميز

Dara is an Innovative 
Progressive Concept for 

boutique hotels with a strong 
local touch.
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رؤيتنــــــــا
Vision

تحويل تجربة الضيافة الفندقية املألوفة إلـى 
تجربة عصرية ومستدامة عن طريق الخدمة 
الذاتيـــــة املميـــــزة بإنسانيتهـــــا وجودتهــــــا

 Creating a sustainable alternative to
 traditioinal hotel hospitality through
huminized and high-end self-service
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 كثرة تواجدهم فـي منصـات
 التواصل االجتماعي

محبي للسفر والتكنولوجيــا
يقدرون القيم و التقاليد
 سريعــــــي التقبـــــل لكـــــل

ما هــــو حديـــث

Outspoken, Very Vocal,
High online reach

Tech-savvy, Travel-Savvy, Value 
tradition, Quick in detecting new 

trends

Targeting Millennial 
Saudi Guests

With 58% of Saudi 
population under the age 
of 30, this became Dara’s 
primary segment – also 
known as the “millennial 
generation” – famous for 
their highly progressive 
characteristics

 نستهـــــــــــــــدف
 جيـــــل األلفيـــــة
من السعودييـن
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HIGH TECH

Dara concept is built on three main pillars which are

Our smart services provide guests the freedom to
independently manage their stay through our electronic
facilities, generating swi� solutions, enclosed within a
budget-friendly experience

خدماتنا الذكية توفر للضيـوف كامل الحرية يف إدارة 
إقامتهــم بشكــل مستقـل عبـر مرافقنا اإللكتر،ونية، 
باإلضـافـة إلـى إيجـاد حلـول سريعة لجميع املواقـف

01
تقنية ذاتية حديثة

مفهوم دارة مبنـي علـى ٣ ركائـز رئيسيـة وهــي
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02
تمتـاز دارة بتصـاميـم مميـزة وملسات فريـدة تدمـج بيـن التصاميم 
املعاصــرة والتقليدية لتعكـس ثقافـات مختلفـة حـول اململكـة. وذلـك 
ينعكـس علـى  نزالئنـا بإحساسهم باإلنتمـاء علـى الفـور مـن خـالل 
مساحاتنــــا املشتركــــة املتعــــددة التـــي تالئـــم زوارنــا املسافريــن

Each hotel is unique in style, re�ecting di�erent cultures in the kingdom
through our brand design that represents mixed touches between
contemporary and traditional art. A sense of belonging is mmediately
cultivated through pur multiple shared spaces.

CULTURE AND ART 
ADAPTATION

الفــــــــــن والثقافــــــــــة

O�ering a more innovative, desirable, and reliable service.
also, creating a favorable customer experience and stronger,
long lasting relationship through self-service services such
.as, Grab & Go, Laundry, and room services

تقديم خدمات مبتكرة، مرغوبة، وموثوقة لنزالئنا لبنـاء 
عالقة طويلة األمد من خالل توفير خدمات ذاتية مثل، 

خدمة الطعام الذاتي، خدمة الغسيل، وخدمة الغـرف

SOCIAL SPACES TO FACILITATE SELF-SERVICE

مساحات اجتماعية لتسهيل الخدمة الذاتية
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Al Zahra       
Al Hamra   
Al Salama  

   

TABUK

JEDDAH

Al Rayayan     
Qurtoba          

RIYADH

DARA 2021
2021
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HEAD OFFICE

KSA - Riyadh 12511 - 3031
Al Safarat District - 6575

E. info@dara.sa.com
W. www.dara.sa.com

@darahotels


