sea, sun and personality
Mysk Al Mouj, the flagship hotel of Mysk by Shaza is a contemporary
theatre of life, overlooking the vibrant marina of Al Mouj development
in Muscat, Oman. Uniquely located inside Al Mouj, a thriving waterfront
community spread along a stunning six kilometres stretch of coast offering
outstanding lifestyle and leisure experiences. The community offers green
spaces, pedestrian walkways and inland waterways, exciting retail, dining
facilities and Oman’s only signature PGA standard 18 hole links golf course.
See you at the Marina.

Accomodation and Leisure
195 furnished rooms and suites
• 2 One Bedroom Suite (70 sqm)
• 6 Junior Suite (42 sqm)
• 6 Grand Deluxe Marina View (37 sqm)
• 6 Grand Deluxe Community View (37 sqm)
• 36 Deluxe Marina View (32 sqm)
• 139 Deluxe Community View (32 sqm)
Hotel Facilities
• Marina view rooms
• Smart rooms with IPTV and in-room tablet
• Roof top infinity swimming pool
• Rain shower
• Gym, sauna and steam room
• Pressing services
• Complimentary high speed internet access
• Complimentary in room refreshment centre
• Meeting Rooms
• Business Centre
Dining and entertainment
• Pepper all day dining
• Salt Italian restaurant
• Gelateria
• Ghoroub roof top lounge
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Mysk by Shaza, Al Mouj
Al Mouj, Muscat,
Sultanate of Oman

t +968 24274400
f +968 24274401
e info.almoujmuscat@myskhotels.com

@myskalmouj
#myskalmouj
myskhotels.com

بحر ،شمس وأجواء مميزة

اإلقامة والرفاهية

مســك المــوج مــن شــذا هــو فنــدق مســك مــن شــذا األول وهــو تجربــة رائعــة لنمــط الحيــاة
العصريــة علــى مرســى المارينــا النابــض بالحيــاة فــي مشــروع المــوج فــي مســقطُ ،عمــان.
يتمتّ ــع الفنــدق بموقــع ال مثيــل لــه فــي الواجهــة البحريــة الرائعــة لمشــروع «المــوج» بطــول
يقــدم أســلوب حيــاة ّ
ويضــم
كلــه راحــة ورفاهيــة.
الخــاب حيــث
 6كلــم بمحــاذاة الشــاطئ
ّ
ّ
ّ

مســاحات خضــراء وممــرات للمشــاة وممــرات مائيــة داخليــة باإلضافــة إلــى تشــكيلة متنوعــة
مــن المطاعــم والمحــات التجاريــة إلــى جانــب ملعــب جولف من توقيــع عماني يتألف من 18
حفــرة ويضاهــي معاييــر بطولــة «بــي جــي آي» للجولــف .نراكــم جميعـ ًـا علــى مرســى البحــر.
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غرف بإطاللة على المارينا
غرف ذكية مع  IPTVوتابلت
مسبح المتناهي على السطح
دش مميز
نادي رياضي ،ساونا وغرفة بخار
كي المالبس
خدمات ّ
واي فاي إنترنت
مركز مرطبات مجاني في الغرفة
غرف إجتماعات
مركز أعمال

المطاعم ومراكز الترفيه

• «بيبر» المطعم الرئيسي
• «سولت» مطعم إيطالي
• «جيالتيريا» ايس كريم
• «غروب» تراس الروف
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غرفة اجتماعات أ وب

مسك من شذا ،الموج
الموج ،مسقط
سلطنة عمان

myskhotels.com

هاتف +968 24274400
فاكس +968 24274401
بريد الكتروني info.almoujmuscat@myskhotels.com

@myskalmouj
#myskalmouj

