
دليـل اإلجــتمـاعـات والــمـؤتـمـرات
Meeting & Conference Guide



1ST-6TH FLOOR
PARKING LOTS

7TH FLOOR
SEVEN

LE CRILLON

9TH FLOOR
Al Wajba Ballroom

8TH FLOOR
ALGHARIYA

19TH FLOOR
LE CRILLON

La Cigale Hotel Convention Center 
Al Ghariyah and Al Wajba 

The convention center holds Al Ghariyah versatile meeting 
rooms and the luxurious Al Wajba ballroom.

Spread among the 8th floor, the 5 meeting rooms namely  
Al Ghariyah are designed to cater for different capacities 
and serve various needs.
Located on the 9th floor, Al Wajba ballroom is equipped with 
the latest state-of-the-art audiovisual equipments and is 
ideal for corporate events, exhibitions, private ceremonies, 
graduation parties, weddings and galas. The ballroom 
holds a private balcony to host VIP guests and a welcoming 
prefunction area.

Al Ghariyah meeting rooms and Al Wajba ballroom are 
accessible through a bridge connected to La Cigale Hotel 
main building, in addition to the convention center main 
entrance.

مركز المؤتمرات في فندق السيجال 
الغارّية والوجبة

يحتوي مركز المؤتمرات على قاعات الغارّية لإلجتماعات وقاعة 
الوجبة الفخمة.

تتمركز قاعات الغارّية الخمس في الطابق الّثامن وقد صّممت 
مختلف  واستيعاب  اإلحتياجات  كافة  توفير  ألجل  خصيصًا 

األعداد.
تعتبر قاعة الوجبة التي تقع في الطابق الّتاسع، مثالية ال سيما 
حفالت  الخاصة،  الحفالت  السهرات،  المعارض،  لإلجتماعات، 
التخّرج واألعراس. يرافق القاعة شرفة داخلية الستضافة كبار 

الشخصيات وبهوًا لإلستقبال.

يتّم الوصول إلى قاعات الغارّية وقاعة الوجبة عبر جسٍر مّتصل 
بالفندق باإلضافة إلى مدخل مركز المؤتمرات الرئيسي.

Al Wajba الوجبة



Al Ghariyah Meeting Rooms
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Al Ghariyah (1)
(1

مصعد

جناح العروس

Venue Name                          

Area
(Sq.m)

L W H
U Shape Theater Board-

room
Class-
room

Cabaret Banquet Hollow 
Square

Recep-
tion

329 23.5 14 4 50 220 65 160 120 190 84 250

 221 26 8.5 4 40 150 60 110 80 100 70 175

40 7 5.6 3 18 40 22 30 24 24 22 -

40 7 5.6 3 18 40 22 30 24 24 22 -

40 7 5.6 3 18 40 22 30 24 24 22 -

221.4 27 8.2 8 - - - - - 100 - 160

قاعات الغارّية

Final numbers will be confirmed based on actual set-up requested.

Al Ghariyah 2

Al Ghariyah 1

الغارّية 2

الغارّية 1

Dimensions in 
Meter

Al Ghariyah 1

Al Ghariyah 2

Al Ghariyah 3

Al Ghariyah 4

Al Ghariyah 5

Al Ghariyah
Prefunction Area

إسم القاعةCapacityقدرة اإلستيعاب

القياسات
 بالمتر

الغارّية 1

الغارّية 2

الغارّية 3

الغارّية 4

الغارّية 5

بهو إستقبال
الغارّية

يتم تأكيد األعداد النهائية على أساس الترتيبات المطلوبة.



Al Wajba Ballroom 
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Fire
Escape
Stairs

مصعد

Venue Name                           

Area
(Sq.m)

L W H
U Shape Theater Board-

room
Class-
room

Cabaret Banquet Hollow 
Square

Recep-
tion

1350 35.5 38 8 150 1500 105 900 730 1000 200 2000

238 8.8 27 8 - - - - - - - 180

قاعة الوجبة

Final numbers will be confirmed based on actual set-up requested.

Prefunction Area

Al Wajba

بهو اإلستقبال

الوجبة

Dimensions in 
Meter

Al Wajba 
Ballroom

Prefunction Area

إسم القاعةCapacityقدرة اإلستيعاب

القياسات
بالمتر

يتم تأكيد األعداد النهائية على أساس الترتيبات المطلوبة.

قاعة الوجبة

بهو اإلستقبال





Final numbers will be confirmed based on actual set-up requested.

Le Crillon Ballroom قاعة لوكرّيون
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مصعد

Venue Name                              

Area
(Sq.m)

L W H
U Shape Theater Board-

room
Class-
room

Cabaret Banquet Hollow 
Square

Recep-
tion

750 56 19 8 - 800 160 550 560 700 - 800

Le Crillon ballroom is located on the 19th floor of La Cigale 
Hotel main building. With panoramic views over Doha, the 
ballroom has set a new level of sophistication and luxurious 
flair for all types of conferences and social events. 

تحتّل قاعة لوكرّيون مساحة الطابق التاسع عشر من مبنى 
تطّل  التي  القاعة،  هذه  حّددت  الرئيسي.  السيجال  فندق 
معاييرًا جديدة في  الدوحة،  بانورامية على مدينة  بمناظر 
المناسبات  وكافة  المؤتمرات  الستقطاب  والفخامة  األناقة 

اإلجتماعية.

إسم القاعة

Le Crillon لوكرّيون

Capacityقدرة اإلستيعاب

Dimensions in 
Meter

Le Crillon  
Ballroom

القياسات
بالمتر

قاعة 
لوكرّيون

يتم تأكيد األعداد النهائية على أساس الترتيبات المطلوبة.



Business Center

Equipped with modern hi-tech machines and 
well-trained professionals, our Business Center 
provides several services to meet the needs and 
requirements of businessmen including secretarial 
assistance, translation, photocopying, printing, 
binding and scanning services.

Executive Lounge

Experience a place where tranquility and laid-
back contemporary luxury abound. The Executive 
Lounge invites you to an informal get together in 
an intimate setting. It offers special privileges with 
all day refreshments and cocktails.

Bridal Salon

The fully equipped salon is divided into a living 
area, dressing, make-up and hairdressing rooms 
designed to cater for the bride’s special day 
preparations.

مركز األعمال 

واألجهزة  المعّدات  بأحدث  األعمال  مركز  تجهيز  تّم 
لخدمة  المتخّصصين  من  فريٍق  إلى  باإلضافة 
إجتماعاتهم  تستلزمه  وما  األعمال  رجال  متطّلبات 
الّطباعة،  النسخ،  الّترجمة،  السكرتارية،  كمساعدة 

الّتجليد والمسح الضوئي.

قاعة رجال األعمال

تدعوك قاعة رجال األعمال إلى اختبار فخامة اإلسترخاء 
في جلسات مميزة وهادئة. يمكنك الّتمتع في هذه 
تقّدم  منعشة  ومشروبات  خاصة  بامتيازات  القاعة 

على مدار الّساعة.

جناح العروس

ُيقّسم هذا الجناح المجّهز بالكامل إلى غرفة جلوس 
مكياج  صالون  إلى  باإلضافة  مالبس  تبديل  وغرفة 
وتصفيف الشعر من أجل تلبية إحتياجات العروس 

في  يومها الممّيز.

خدمة الحفالت الخارجية 

يحّدد فندق السيجال المعايير المتمّيزة في قطاع الضيافة لمختلف المناسبات والحفالت في قطر. في سبيل ذلك، يقّدم 
فريق عمل المؤتمرات والحفالت مجموعة متنّوعة ومبتكرة من أصناف المأكوالت والمشروبات المحّضرة بعناية من قبل 

أشهر طهاة الفندق.

Outside Catering

La Cigale Hotel sets high standards for sumptuous and excellent catering services in Qatar for various types 
of events. Our Banquet & Catering team works within the parameters of your budget and presents a variety 
of innovative and mouth-watering menus carefully tailored by our renowned chefs.  

Technology & Meeting Facilities
•   Dedicated catering and events professionals 

• Meeting Concierge

• Technology Concierge

• On-site florist

• High speed internet connection

• Video conference facilities

• In-house translation booth

• Latest built-in audiovisual equipments

• 2 LED screens (3x3m each) in Al Wajba Ballroom 

• External service lift to Al Wajba Ballroom

• Connecting bridge to La Cigale Hotel guestrooms

• 6 floors indoor private parking lots

الّتكنولوجيا وتسهيالت اإلجتماعات 
•  إختصاصيون في تنظيم الحفالت والمناسبات

•  خدمة الكونسييرج في اإلجتماعات
•  خدمة الكونسييرج في الّتكنولوجيا

•  خدمة تنسيق الّزهور 
•  خدمة اإلنترنت الّسريع

•  محاضرة مباشرة عبر الفيديو
•  غرفة الّترجمة

•  أحدث تجهيزات اإلضاءة والصوت
•  شاشتان 3x3( LEDم الشاشة( في قاعة الوجبة

•  مصعد خدمات خارجي خاص بقاعة الوجبة 
•  جسر عبور مباشر إلى غرف الفندق
•  ٦ طوابق داخلية لمواقف الّسيارات



٦0 شارع سحيم بن حمد
هاتف: 8888  4428 974+   فاكس: 8000 4428 974+   ص.ب: 25555، الدوحة - قطر

60 Suhaim Bin Hamad Street  
Tel: +974 4428 8888 - Fax: +974 4428 8000 - P.O.Box: 25555, Doha-Qatar 

www.lacigalehotel.com

La Cigale Hotel, a member of The Leading Hotels of the World, 
is superbly located in the heart of Al Sadd, the prestigious 
business district, and considered as one of Doha’s most gleaming 
landmarks. Only 15 minutes away from Doha International 
Airport, this 5-star city property offers 225 luxurious guest rooms 
and suites, and is aimed to be the premium choice for those who 
seek quality lifestyle and experience.

 ،The Leading Hotels of the World يقع فندق السيجال الدوحة، وهو عضو في
ُتعّد  التي  الدوحة  مدينة  قلب  في  السد  منطقة  في  مثالي  مكان  في 
الخمس  ذو  الفندق  يبعد  إقتصاديًا.  ونشاطًا  حيويًة  المناطق  أكثر  من 
نجوم 15 دقيقة فقط عن مطار الدوحة الّدولي، ويضّم 225 غرفًة وجناحًا. 
يعتبر فندق السيجال من أفخم الفنادق وأكثرها تمّيزًا في المدينة، وذلك 
بتقديمه أرقى الخدمات الشخصية والعصرية التي ال مثيل لها في عالم 

الضيافة.


