
THE COLLECTION AT



INTRODUCING THE LANDMARK
DEVELOPMENT OF JEDDAH

Al-Nakheel Center, Madinah Road, P.O. Box 13541, Jeddah 21414, Saudi Arabia, 
Telephone: +966 12 664 1233,  Fax: +966 12 665 2830,  E-mail: info@elafgroup.com  

www.elafgroup.com



 LUXURY

FOR THE

SENSES

INTRODUCTION
Located in the cosmopolitan center of retail, commercial and lifestyle hub of Prince Mohammed 

Bin Abdulaziz Street (Tahlia), Jeddah, The Galleria is destined to become a landmark of fashion, 

hospitality, services and entertainment within both Saudi Arabia and the GCC.

Renowned for its vitality and sense of place, the addition of The Galleria in Tahlia Street further 

strengthens the appeal of the district in bringing together fashion, culture, design and art with 

the Galleria seamlessly blending imagination, quality, serenity and history throughout Milanese 

inspired architecture in an exquisite haute couture lifestyle setting.
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TIMELESS ITALIAN ELEGANCE, 
IN THE HEART OF JEDDAH

WELCOME TO THE 
GALLERIA 

A PLACE FOR BUSINESS 
LEISURE AND FINE DINING

Explore the mystique and charm of Galleria shopping, dining and 
hospitality located in Saudi Arabia’s very own travel destination,  

Jeddah. This Italian inspired 5 star establishment, features 365 
fully serviced guest rooms, restaurants, luxury retail outlets and an 

excellent spa and health club facility that guarantees a complete 
experience.   

Managed by Elaf Group (a part of the SEDCO Holding Group of 
Companies), The Galleria is the newest proud addition to Elaf’s 

portfolio; already securing a design award for its infrastructure and 
set for completion in 2015.
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ROOMS & SUITES
FINE DESIGN AND 24.H 

CONCIERGE SERVICE, AT 
YOUR FINGERTIPS

A RETREAT WHERE WE 
ALLOW OURSELVES TO 

‘’JUST BE”
Enjoy the comfort and elegance of 5 star luxury. With its subtle 

interiors, dedicated service and amenities, The Galleria ensures to 
pamper your every need.

Room Highlights
Spacious, well-appointed guest rooms

Full refreshment of guest areas and rooms 
Panoramic views of the city 

Luxurious Marble Bathrooms with separate bathtub and
 hydro-shower cabin

Amenities and turn-down service included in each room

Service & Amenities
24-Hour room service

Bottled water
Coffee maker and tea service

Mini-bar

Entertainment
International satellite tv

On demand pay tv

Executive Floors
Butler service
Executive lounge
Dedicated reception and concierge services
24 hours business center
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DINING
DELUXE CAFES, CASUAL 

DINING & SIGNATURES 
RESTAURANTS

 A CULINARY JOURNEY FOR 
OUR TASTE-BUDS WITH 5 

STAR SERVICE
The Galleria offers a variety of fine and casual dining options, 

each with a unique concept and menu to match. Serving local and 
international cuisines, to suit every mood and palate.

Café Milano
A Traditional Italian Space with Old World Charm.

 
The Kitchens

Modern Dining & International Buffet

The Birdcage
Chocolate Lounge

The Lounge
A Space to Unwind

Aqua
Pool Lounge and Restaurant

Vaquero
Argentinian Steakhouse
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HEALTH & WELLNESS
MODERN AMENITIES, SPA 

AND HEALTH CLUB, TO KEEP 
YOU FIT...BODY & MIND

 A SPACE TO UNWIND AND 
INDULGE OUR SENSES

Blending traditional Eastern philosophy with the diagnostic 
capabilities of the West, the spa offers a holistic retreat delivered 

through its 5 core modalities, focusing on Health & Wellness for mind 
and body.

Facilities include:

Fitness - at our fully equipped gym and swimming pool (24 hrs.)

Physiotherapy - through structured massage, exercise,
rehabilitation and recovery programs

Spa - enjoy a wide variety of pampering treatments
in our 5 star facility

Aesthetic Beauty - with U.S. FDA Approved technology for non-
invasive and minimally invasive anti-aging procedures

Nutrition - Supplements, consultancy and education programs to 
support your daily dietary requirements

Relax, replenish and rejuvenate… 
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BANQUETING & EVENTS
MAKE BEAUTIFUL MEMORIES, 

WITH THE THEME YOU 
ENVISION, TAILORED TO THE 

OCCASION

A LOCATION FIT TO CAPTURE 
OUR SPECIAL MOMENTS OR 

A CELEBRATION
A strategic location and a variety of options to choose from. Based on 
theme, occasion and venue capacity, The Galleria staff can help you 
plan and execute a memorable event. Whether a corporate gathering 
or wedding reception, we are certain you will find the setting you are 

looking for. 

Facilities include:
 Meeting rooms
 Conference rooms
 Event Halls
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RETAIL
A LAST MINUTE PURCHASE? 

A GIFT FOR A FRIEND? OR 
A WELL-DESERVED TREAT 

FOR YOURSELF

A CURATION OF THE FINEST 
BRANDS FROM AROUND 

THE WORLD

 The Galleria will feature some of the trendiest high end fashion 
stores, catering to the needs of hotel guests and visitors. 

Situated in the prestigious retail precinct of Tahlia Street, The Galleria 
retail arena is expected to see high foot fall of local and expatriate 

business guests and shoppers who know their brands.
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ABOUT US

ELAF GROUP 

Elaf’s vision, knowledge and experience in the local travel, tourism and hospitality sector is unmatched, in catering to the Saudi 
market. Since inception in 1981, The Elaf Group has gone from strength to strength, serving all major airlines, with a footprint 
across the Middle East and a growing presence internationally. Elaf is a fully owned company by SEDCO Holding Group.       
www.elafgroup.com

SEDCO DEVELOPMENT

SEDCO Development is a Jeddah based real estate developer. The company is 100% owned by SEDCO Holding. SEDCO 
Development focuses exclusively on the western region of Saudi Arabia, in particular Jeddah and the Holy Cities of Makkah and 
Madinah. We have a deep understanding of these markets, together with strong local relationships and networks. The western 
region presents quality real estate development opportunities due to the vibrant economy and extent of public infrastructure 
currently being developed. www.sedcodevelopment.com

SEDCO Holding Group

Founded in 1976 by the Bin Mahfouz family, SEDCO Holding Group has become recognized as a leading Shari’ah-compliant 
organization which is responsible for three key fields and they are: Private and public asset management, real estate investment 
and direct investments which include diverse investments in areas such as real estate development, healthcare, management, 
travel and tourism, hospitality, automobile leasing and casual dining in Saudi Arabia and around the world.

The Group adheres to the best practices of corporate governance in line with the highest international standards that ensure 
business growth and viability. This is carried out by a skilled and multi-disciplinary workforce that is committed to the Group’s 
mission, vision and values.

The Group also invests hugely on sustainable social advancement and empowerment through programs designed to serve 
the community better, particularly the Riyali Financial Literacy Program. The Program is designed to raise financial awareness 
among the various segments of Saudi society by developing their skills and equipping them with the knowledge that can 
enable them to cope with the responsibilities of life.  www.sedco.com

METHAK HOLDING 

Founded by the Bin Mahfouz family, Methak Investment Holding is a Shari’ah-compliant wealth management organization 
which is responsible for two key fields and they are: private and public asset management, and real estate investments in Saudi 
Arabia and around the world.

Methak adheres to the best practices of corporate governance in line with the highest international standards that ensure 
business growth and viability. This is carried out by a skilled and multi-disciplinary workforce that is committed to the Group’s 
mission, vision and values.



رشكاؤنا يف النجاح

كلينغ جمجوم   املعامري واملهندس

سيرتا رودي   التصميم الداخيل

كانفينش   التصميم الداخيل

بريل للضيافة   مشغل السبا

جى ال ال  ريتيل   التأجري وإدارة املمتلكات

فيوترش فوود   أفكار املرشوبات والطعام

اندراكس االستشارية   الخدمات التسويقية واالستشارات العامة

ايليت العربية   مدير البناء

 اإلنشائيون املتحدون للمقاوالت املحدودة )يو يس يس ال(   املقاول الرئييس

جامد   مقاول

تنوية : جميع الصور يف الكتيب هي صور مفاهيميه 1919

PARTNERS IN SUCCESS

KLING JAMJOOM Architect & Engineer

CETRA RUDDY Interior Design    

KANNFINCH Interior Design

PEARL HOSPITALITY Spa Operator

JLL Retail Leasing & Property Manager

FUTURE FOODS Food & Beverage Concepts

ANDARAKIS ADVISORY SERVICES Marketing & Branding

ELITE ARABIA Construction Manager

UCCL Main Contractor

JAMED MEP Contractor

Disclaimer: All images throughout the brochure are conceptual images only.



عن املجموعة: 

مجموعة إيالف 

الرؤية واملعرفة والخربة ملجوعة إيالف يف قطاع السفر والسياحة والضيافة املحيل ال مثيل لها يف تلبية السوق السعودي . منذ تأسيسها عام ١٩٨١، أثبتت تنامي 
قوتها وحضورها، حيث قدمت خدمات ألغلب خطوط الطريان الكربى وضعت بصمة يف منطقة الرشق األوسط مع وجود متزايد عامليآ.

متتلك املجموعة ١٣ فندق ومنتجع موزعة بدقة وعناية يف جميع أنحاء اململكة العربية السعودية. هدفها خدمة الضيوف من جميع العامل، سواء كانت الزيارة 
 www.elafgroup.com .للحرمني الرشيفني او األعامل التجارية أو ببساطة لرؤية العائلة واألصدقاء

سدكو للتطوير

سدكو للتطوير أحد الرشكات التابعة ملجموعة سدكو القابضة متخصصة يف التطوير العقاري ومعظم مشاريعها يف املنطقة الغربية وخاصة جدة واألماكن 
املقدسة مكة واملدينة وتتخذ من جدة مركزها الرئييس. منتلك رصيد كبري من الخربة والعالقات يف هذه املناطق. املنطقة الغربية تقدم مشاريع تطوير 

 www.sedcodevelopment.com .َعقارية وبجودة عالية وذلك يعود القتصادها النشط ومشاريع البنية التحتية التي يجري تطويرها حاليا

مجموعة سدكو القابضة

تأسست مجموعة سدكو القابضة عام 1976م من قبل عائلة بن محفوظ، والتي حققت سمعة مرموقة كمجموعة رائدة متوافقة مع أحكام الرشيعة 
ومسؤولة يف ثالث مجاالت رئيسية وهي: إدارة األصول الخاصة والعامة، واالستثامرات العقارية، واالستثامرات املبارشة والتي تضم استثامرات متنوعة 
يف مجاالت التطوير العقاري، والرعاية الصحية، واإلدارة، والسياحة والسفر والضيافة، وتأجري السيارات، واملطاعم، يف اململكة العربية السعودية وحول 

العامل.

تطبق املجموعة أفضل مامرسات حوكمة الرشكات، وفقاً ألعىل املعايري العاملية التي تضمن استدامة األعامل ومنوها من خالل فريق عمل متخصص 
ميتلك مهارات عالية يف مختلف املجاالت، ويتشاركون التزام الرشكة العميق مبهمتها ورؤيتها وقيمها.

كام تستثمر املجموعة بسخاء نحو االستدامة يف االرتقاء باملجتمع ومتكينة عرب برامجها املوجهة لنفعة وخدمتة، ويف مقدمتها برنامج سدكو للوعي 
التي متكنهم من  باملعرفة  لتطوير مهاراتهم وتزويدهم  السعودي مبختلف رشائحة  املايل لدى املجتمع  الوعي  لتعزيز  املايل )ريايل( والذي يهدف 

www.sedco.com .مواجهة مسؤوليات الحياة

ميثاق القابضة

أسست من قبل عائلة بن محفوظ، ميثاق القابضة لالستثامر  متخصصة يف إدارة الرثوات املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية ومسؤولة عن حقلني رئيسني 
وهي: إدارة األصول الخاصة والعامة واالستثامرات العقارية يف اململكة العربية السعودية وحول العامل.
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مجمع التسويق

 التسوق يف أخر لحظة؟ رشاء هدية 
لصديق؟ أو القيام بتدليع نفسك

مجموعة من املاركات العاملية 
املختارة بعناية

الغالرييا سوف تضم نخبة من دور األزياء لتلبية احتياجات نزالء الفندق والزوار.

يقع السوق يف قلب شارع األمري محمد بن عبدالعزيز )التحلية(. ونتوقع إقبال عايل 

من رجال األعامل  كنزالء ومتسوقني وسوف نكون عىل أهب االستعداد لتوفري عالماتهم 

التجارية العاملية املفضلة.
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املناسبات  واالجتامعات

 اصنع الذكريات الجميلة، تخيلها وسوف
 نقوم بتحويلها إىل حقيقة يف أرض الواقع

كام تخيلتها

املكان املناسب اللتقاط لحظاتنا 
الخاصة او احتفاالتنا

موقع اسرتاتيجي ومجموعة متنوعة من الخيارات لالختيار من بينها ابتداء من الفكرة 

إىل نوع وحجم املناسبة. فريق عمل الغالرييا مؤهل ملساعدتك عىل تخطيط وتنفيذ 

حدث ال ينىس. كن عىل يقني سوف تجد اإلعداد والتنفيذ مهام كانت املناسبة سواء 

مناسبة عمل أو حفل زواج .

تشمل املرافق عىل :

قاعات اجتامعات

قاعات مؤمترات

قاعات للمناسبات

1314



الصحة و العافية

مرافق حديثة جداً ونادي صحي  للحفاظ عىل 
لياقتك. 

مساحة من االستجامم واالسرتخاء

عرب تناغم بني الفلسفة الرشقية العريقة والقدرات التشخيصية الحديثة... يقدم لكم 

جاياسم مالذا متكامال من خالل ٥ طرق أساسية تركز عىل الصحة واللياقة للجسد 

والروح.

تشتمل املرافق عىل:

اللياقة: يف النادي الريايض املجهز تجهيزاً كامالً مع حوض سباحة )٢٤ ساعة(.

العالج الطبيعي: عرب العالج بالتدليك )املساج( والرياضة والربامج التأهيلية 
واالستشفائية.

املنتجع الصحي: لتستمتعوا مبختلف طرق العناية والدالل يف مرافق فاخرة من الدرجة 
األوىل.

التجميل: عرب أحدث الطرق املعتمدة من قبل القانون الفدرايل األمرييك لعالجات 
التجميل الغري جراحية لتجديد املظهر ومكافحة الشيخوخة.

 التغذية: مكمالت غذائية وفيتامينات واستشارة وبرامج تثقيفية لدعم املتطلبات
  .اليومية للحمية الصحية

اسرتخي.. استعد نشاطك .. وجدد شبابك
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املطاعم

املقاهي الفاخرة واملطاعم املتنوعة الفخمة
 رحلة طهي خاصة تتخللها خدمة 

خمس نجوم 

الغالرييا يقدم مجموعة متنوعة وفريدة من الطعام  املتنوع و الفخم. يقدم أنواع 
متعددة  محلية وعاملية من قوائم الطعام لتناسب جميع األذواق.

ميالنو كافيه

النكهة االيطالية التقليدية مع نكهة العامل القديم

ذا كيتشنز

مطعم حديث وبوفية عاملي

ذا بريد كايج

الونج شوكوالتة

ذا الونج

الونج رجال األعامل

أكوا

تراس الونج ومطعم

فاكريو

أجود اللحوم األرجنتينية
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نضمن لك االستمتاع بتجربة كاملة 
كام تتمنى

استمتع بالراحة واألناقة يف فندق خمس نجوم يف جو من الديكورات ملهمة بالعراقة 

االيطالية ومحاط بجميع وسائل الراحة والخدمة املتفانية. 

الغرف

فسيحة ومجهزة الستقبال الضيوف مع إطاللة بانورامية للمدينة وحاممات رخامية 
فخمة وفسيحة.

الخدمات

باالضافة إىل توفر جميع الخدمات عىل مدار الساعة وتوفري ميني بار وماكينة  صنع 
القهوة والشاي يف كل غرفة .

الرتفية

القنوات التلفزيونية سواء عربية أو عاملية أو مدفوعة متوفرة بجميع الغرف.

طابق املديرين التنفيذين
خادم خاص

 الونج التنفيذين

خدمة استقبال وكونسريج خاصة

مركز رجال أعامل عىل مدار الساعة

الغرف واألجنحة

  التصاميم  اإليطالية  العريقة وخدمة الكونسريج عىل
مدار ٢٤ ساعة يف متناول يديك
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           عراقة الفخامة اإليطالية ،         

يف قلب جدة       

 

 

اهاًل بكم يف غالرييا

 وجهتكم لقضاء أعاملكم و إجازاتكم
واالستمتاع مبطاعمنا الفخمة

اكتشف السحر من خالل عراقة ميالن يف التسوق واملطاعم الفخمة، تتميز الغالرييا بأنها 

تقع يف الوجهة السياحية للمملكة العربية السعودية، جدة. يحتوي هذا الفندق الخمس 

نجوم امللهم من العراقة اإليطالية عيل ٣٦٥ غرفة مخدومة عىل أعىل مستوى، مطاعم، 

محالت تجارية فخمة باإلضافة إاىل النادي الصحي الذي يضمن لزائرية تجربة فريدة 

وغنية بالرىض.

تقوم فنادق إيالف )إحدى رشكات مجموعة سدكو القابضة( بإدارة الغالرييا وهو أحدث 

إضافة  تفخر بها مجموعة إيالف، و املقرر إنجازة يف عام ٢٠١٥.
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مقدمة
يقع الغالرييا يف شارع األمري محمد بن عبدالعزيز )التحلية( الذي يعترب الوجهة األوىل للتسوق والرتفية الراقي يف مدينة جدة. نعمل 

عىل أن يكون الغالرييا الوجهة األوىل يف ما يخص التسويق والرتفية والضيافة عىل مستوى اململكة والخليج

تشتهر املنطقة بالحيوية والشعور باالرتباط بها مام يجعل من الغالرييا إضافة  مميزة لشارع التحلية حيث ستكون قطعة فنية مميزة 
للمنطقة ملا تحتوية من متيز يف فن التصميم والعامرة واألزياء. أىت اإللهام يف تصميم الغالرييا من ميالن التي تشتهر بوحي العامرة 

وأمناط الحياة.

 رفاهية
تستمتع

بها الحواس 

34



www.website.comwww.website.comwww.website.com

نقدم لكم املعلم الجديد

يف جدة

مركز النخيل،  طريق املدينة،  صندوق بريد  ١٣٥٤١،  جده ٢١٤١٤،  اململكة العربية السعودية
info@elafgroup.com: تلفون : ٠٠٩٦٦١٢٦٦٤١٢٣٣   فاكس : ٠٠٩٦٦١٢٦٦٥٢٨٣٠   بريد إلكرتوين

www.elafgroup.com
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