


Saudi International
Hosting this world class event in 2019, 2020, and 2021 at Royal 
Greens Golf & Country Club, is an immense honour & privilege, 
welcoming 132 of the world’s best players. Saudi International marks 
the kingdom’s first European Tour Event, showing its natural beauty 
and warm hospitality.

Troon
Royal Greens is operated by Troon, the world’s leading golf club 
management company. Troon operates in more than 29 countries and 34 
American states, with the goal of creating extraordinary guest and 
member experiences through personalized services, consistency and 
attention to detail.

For reservation: +966 124 22 7846   |   golf@royalgreens.net

The Golf Course
Royal Greens 18- hole golf course is the World’s Best Golf Clubhouse 
2019, works its way around a variety of lakes, streams and strategically 
placed bunkers and holes that are stretched along the seashore 
providing a spectacular setting for golf with four sets of tees for 
variety of ability levels to enjoy the Red Sea coast in the background.

There is a wealth of practice areas, including a driving range, swing 
studios and putting greens provided for golfers to improve their play 
and technical skills. The golf course that is designed by the highly 
esteemed European Golf Design, works its way around a variety of 
lakes, streams and strategically placed bunkers, offering a challenge to 
golf champions, whilst remaining enjoyable for the average golfers and 
friendly for beginners. 



Pro Shop
A wide selection of leading international brands is available for men, 
women and children apparel, accessories and equipment. Everything 
needed for golf as sport and lifestyle.

For reservation: +966 124 22 7846  |  academy@royalgreens.net

Academy
We provide the highest level of coaching to a wide range of levels and 
abilities. The club encourages women and children to take up this 
wonderful community-oriented sport a state-of-the-art Golf 
Academy, staffed by top professionals that speak multiple languages. 
 
A fully equipped teaching academy with PGA professional 
instruction utilizing the state-of-the-art technology including V1 
Pro tuition, Flight scope and SAM Putt lab. We cater for groups as 
well as individuals, and can tailor our service to your needs, 
whether you want to simply improve your golf swing or improve 
your game overall. 

Awards



+966 124227826

Dining
Bistro
Bringing a sense of luxury to the dining experience, Bistro provides a 
modern-style dining set within the Clubhouse.

A welcoming Bistro-style setting with a superb à la carte menu to 
create the perfect ambience. Bistro is an indoor-outdoor restaurant 
that overlooks a spectacular view of the golf course. It is the place to 
savor a wide range of exotic mocktails and an international menu 
prepared by professional chefs from around the world and served 
from an open kitchen in an exceptional ambiance.

Fine Dining
With a stunning view of the golf course, the Fine Dining provides a 
more formal setting for dinner, functions, and special events. 

With a Mediterranean cuisine at its best, our chefs proudly show their 
talents, preparing recipes with the highest quality ingredients that 
culinary art can use. We plan to indulge you with memorable dining 
inside the artistic indoors or breath-taking view on the terrace.

For reservation:+966124227800  |   +966124227848
 dining@royalgreens.net

For reservation:+966124227800  |   +966124227848
 dining@royalgreens.net



For reservation:+966 124227800   |   +966 124227848
 dining@royalgreens.net

Tee Lounge
If classic sophistication appeals, the Tee Lounge offers a beautiful 
area to relax and enjoy afternoon tea and cakes.

Whether you’re coming for high tea, healthy juice, a sweet break, or 
just pastries takeaway, the wide selection of variety will keep you 
coming back for more. A spacious outdoor terrace that overlooks the 
golf course, lets you indulge our home-made macaroons with a wide 
selection of the finest teas from all over the world.

For reservation:+966 124227852   |   dining@royalgreens.net

Ballroom
A timeless elegance, unsurpassed cuisine and gracious hospitality, are 
the trademarks of the Royal Greens Ballroom.

With a stunning backdrop of our championship course, the Royal 
Greens ballroom offers you a unique experience, hosting your special 
occasion in a venue steeped with exquisite design, from weddings, 
galas and anniversaries, to private receptions, brunches, business 
dinners or cocktail parties. Our professionals will make sure your 
event succeeds, commit to making it memorable. 

The ballroom (420 sqm) can accommodate up to 500 guests, and the 
event lawn can host up to 200 guests, welcomes you to a royal 
reception under a starry sky to suit your high standard of excellence.



Royal Greens Spa 
The Spa offers a range of treatments, incorporating the wisdom and 
traditions of ancient cultures with the latest Spa science from ELEMIS 
Spa-therapies, complemented with services for hair, nails and treatments. 
Our internationally trained therapists will ensure that your wellbeing 
needs are met, while you unwind and enjoy the ultimate indulgence, 
accentuated by exotic aromas to help you relax and rejuvenate. 

For reservation: Female +966124227843    |    Male: +966124227844
     spa@royalgreens.net 

For reservation: +966124227844   |   Gym@royalgreens.net

Health & Fitness Club
Work out with the latest equipment in the clubs private fitness suite, 
overlooking the splendid view of our golf course.

A variety of classes and fitness packages are available with a 
professional trainer that provides you with coaching programs, 
nutrition plan to help you achieve your fitness goals. 



Exclusive Oryx Club
Oryx members arrive at the Clubhouse through a separate, 
exclusive entrance and can relax and enjoy a privileged experience 
in the private Oryx club. A sumptuous lounge, billiard room and a 
private garden provide all the amenities required to entertain 
important guests, impress business colleagues and treat family or 
friends.

A private dining/boardroom is available for special occasions and 
executive meetings. There is a fully serviced business centre and 
library, which provides the ideal work environment in a luxurious 
and comfortable setting. 

Cigar Lounge
Delivering the ultimate genteel experience, our world class cigar 
lounge offers a walk-in humidor and both an indoor and outdoor 
environment for you to relax in and enjoy your time.

A full range of the best international cigar brands are professionally 
stored for the highest quality assurance, and the level of service 
will exceed all standards.

For more information: +966 124227826   
membership@royalgreens.net



Royal Greens
Golf & Country Club
A New Standard of Prestige and 
Exclusive Lifestyle

Location

Royal Greens Golf and Country Club is situated in KAEC, a 
fast-emerging city on the West Coast of Saudi Arabia, 100km north 
of central Jeddah, covering 181sq km of fabulous landscape, and sets 
on the charming pristine coastline of the Red Sea. A convenient 
location for locals and top executives in the region.

Contact us
info@royalgreens.net | +966 124 22 7800

•  Bay La Sun Hotel and Marina
•  The Views Hotel & Residence 

Nearby Hotel



Memberships
Become a member at the World’s best Golf Clubhouse and the 
most exclusive Club in the region. Memberships range from Social 
categories, through various golf inclusive options, up to our Oryx 
memberships.

Whether you wish to play unlimited golf on the championship 
course, benefit from the exclusivity of the Oryx club, or utilize the 
many outlets for your social gatherings.

www.royalgreens.net
info@royalgreens.net | +966 124 22 7800

Types of Memeberships

Additional discounts and benefits for all memberships:
30% discount across all services, merchandising items 
Free golf lesson to all categories.
Exclusive access to F&B events.
Special rates at any Troon facility around the world.
3 Private golf lessons with PGA professional (Golf category)
Special room rates at Bay La Sun and Views hotels.



Troon شركة ترون
يــدار نــادي رويــال غرينــز مــن قبــل شــركة تــرون الرائــدة عالميــًا فــي مجــال إدارة نــوادي 
الغولــف. وتعمــل تــرون فــي أكثــر مــن 29 دولــة حــول العالــم، باإلضافــة إلــى 34 والية 
أمريكيــة. وتتمثــل غايتهــا فــي خلــق تجربــة فــوق العــادة للضيــوف وأعضــاء النــوادي، 

عبر شخصنة الخدمات المقدمة، والتناغم واالهتمام بأدق التفاصيل.

golf@royalgreens.net    |   + 966 124 22 7846 :للحجز

البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف
اســتضافة البطولــة الســعودية الدوليــة لمحترفــي الغولــف لعــام ٢٠١٩, ٢٠٢٠ و ٢٠٢١
فــي نــادي وملعــب الغولــف رويــال غرينــز هو شــرف وامتياز هائل، حيث نســتقبل 132 
العبــًا مــن أفضــل الالعبيــن فــي العالــم. هــذه البطولــة الدوليــة جعلــت المملكــة أولــى 
وكــرم  للمملكــة  الطبيعــي  الجمــال  للعيــان  وتظهــر  العالميــة،  الســياحية  جوالتهــا 

الضيافة بها.

ملعب الغولف
ملعــب الغولــف الخــاص بنــا ذو الثمانــي عشــرة حفــرة والحائــز علــى جائــزة أفضــل كلــوب 
هاوس في العالم لعام 2019 وعلى جوائز أخرى متعددة، ينساب حول مجموعة متنوعة 
مــن البحيــرات ذات الموقــع االســتراتيجي، وتوفــر الحفــر الممتــدة علــى طــول شــاطئ 
البحــر أجــواًء رائعــًة للعــب الغولــف، مــع مجموعــات متنوعــة القــدرات مــن حامــالت أدوات 

الغولف الرباعية، لالستمتاع بشاطئ البحر األحمر الموجود في الخلفية. 

يوجــد العديــد مــن أماكــن التدريــب والممارســة، تشــمل ملعــب غولــف وصــاالت تدريــب 
علــى الغولــف، والمســاحات الخضــراء التــي توفــر لالعبــي الغولــف فرصــة لتحســين 

لعبهم ومهاراتهم الفنية. 

ملعــب الغولــف مصمــم بواســطة شــركة تصميــم أوروبيــة رفيعــة للغايــة، ويشــق 
الموقــع  ذات  والخنــادق  والجــداول  البحيــرات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  حــول  طريقــه 
االســتراتيجي، وهــو مــا يشــكل تحديــًا ألبطــال الغولــف. فــي نفــس الوقــت يظــل 

ممتعًا لالعبي الغولف العاديين وودودًا مع المبتدئين. 



الجوائز

األكاديمية
المســتويات  مــن  واســعة  لمجموعــة  التدريــب؛  مــن  مســتوى  أعلــى  نقــدم  نحــن 
والقــدرات. والنــادي يشــجع النســاء واألطفــال علــى ممارســة رياضــة الغولــف الرائعــة 
كبــار  بهــا  يعمــل  طــراز  أحــدث  علــى  أكاديميــة  فــي  االجتماعــي،  التوجــه  ذات 

المتخصصين الذين يتحدثون بعدة لغات.

أكاديميــة تعليميــة مجهــزة بصــورة شــاملة، تعتمــد توجيهــات رابطــة العبــي الغولــف 
المحترفين (PGA) وباستخدام أحدث التقنيات بما فيها التعليم االحترافي بالفيديو

(Pro tuition V١) ، شاشــات تتبــع كــرات الغولــف الطائــرة (Flight scope) ، وبرنامــج 
تحليل ضربات وحركة الغولف (SAM Putt lab). نلبي احتياجات المجموعات واألفراد، 
تطويــر  فــي  ترغــب  كنــت  ســواء  الحتياجاتــك،  وفقــًا  خدماتنــا  تفصيــل  ونســتطيع 

ضرباتك أو تحسين لعبك الغولف بشكل عام.

academy@royalgreens.net    |   + 966 124 22 7846 :للحجز

Pro Shop برو شوب
يتوافــر لدينــا مجموعــة واســعة مــن المــاركات التجاريــة العالميــة الرائــدة لمالبــس 
ولــوازم الرجــال والنســاء واألطفــال، وكل مــا يلــزم مــن أجــل رياضــة الغولــف والرياضــة 

والحياة بشكل عام.



+966 124227826

الطعام

مطعــم بيســترو يضفــي جــوًا مــن الفخامــة علــى تنــاول الطعــام؛ ويقــدم قاعــة 
طعام على الطراز الحديث داخل مبنى النادي.

أجــواء الترحيــب علــى نمــط بيســترو المصاحبــة لقائمــة الطعــام الرائعــة. بيســترو هــو 
مطعــم داخلــي وخارجــي يطــل علــى مشــهد خــالب لملعــب الغولــف. إنــه المــكان 
المناســب لتــذوق مجموعــة مــن الكوكتيــالت المذهلــة، وقائمــة عالميــة أعدهــا طهــاة 

محترفون من جميع أنحاء العالم، وتقدم من مطبخ مفتوح في أجواء استثنائية.

Bistro مطعم بيسترو

للحجز: 7800 22 124 966 +   |   7848 22 124 966 +
dining@royalgreens.net

للحجز: 7800 22 124 966 +   |   7848 22 124 966 +
dining@royalgreens.net

والمــآدب  العشــاء  لتنــاول  أكثــر  رســمية  أجــواء  دايننــغ  فايــن  مطعــم  يوفــر 
والمناسبات الخاصة، مع إطاللة فاتنة على ملعب الغولف.

ويســتعرض طهاتنــا بفخــر مواهبهــم فــي مطبــخ البحــر المتوســط بأفضــل مذاقاتــه، 
ــات جــودة وأفضــل مــا يســتخدمه فــن الطهــي.  ــى المكون ُيحضــرون الوصفــات بأعل
هدفنــا أن تنغمــس فــي تجربــة طعــام ال ُتنســى داخــل قاعــة فنيــة داخليــة، أو مــع 

مشهد يخطف األنفاس على الشرفة. 

Fine Dining فاين دايننغ



إذا كانــت األناقــة الكالســيكية تجتذبــك؛ فــإن "تــي الونــج" تقــدم لــك مســاحة جميلــة 
لالسترخاء واالستمتاع بشاي وكيك بعد الظهر.

 ســواء جئــت لتنــاول الشــاي مــع الطعــام أو عصيــر صحــي أو اســتراحة قصيــرة، أو 
شــراء حلــوى تيــك اواي، فــإن المجموعــة الواســعة االختيــار مــن األصنــاف ســتجعلك 
تعــود باســتمرار مــن أجــل المزيــد. وسيفســح لــك التــراس الخارجــي الرحــب والمطــل 
علــى ملعــب الغولــف المجــال لتدليــل نفســك بالحلــوى المصنوعــة محليــًا، مصحوبــة 

بمدى واسع االنتقاء بين أفضل أنواع الشاي القادم من جميع أنحاء العالم.

Tee Lounge تيي الونج

dining@royalgreens.net    |   + 966 124 22 7852 :للحجز

Ballroom القاعة الكبرى
األناقــة الخالــدة والمطبــخ غيــر المســبوق وكــرم الضيافــة؛ هــي العالمــة التجاريــة 
المميــزة لقاعــة رويــال غرينــز الكبــرى. مــع مشــهد ملعــب بطولــة الغولــف فــي الخلفيــة، 
توفــر لــك القاعــة تجربــة فريــدة مــن نوعهــا، حيــث تســتضيف مناســبتك الخاصــة فــي 

مكان يمتأل بالتصميم الرائع.

ومــن حفــالت الزفــاف ومهرجانــات الذكــرى الســنوية إلــى حفــالت االســتقبال الخاصــة، 
إلــى تنــاول الغــداء المتأخــر أو حفــالت العشــاء أو حفــالت الكوكتيــل، ســيعمل خبراؤنــا 

المحترفون على التأكد من نجاح الحدث، وااللتزام بجعله ذكرى ال ُتنسى أبدًا.

قاعة االحتفاالت الكبرى بمساحتها البالغة 420 مترًا مربعًا تتسع لحوالي 500 ضيف، 
ويمكــن لحديقــة القاعــة أن تســتضيف مــا يصــل إلــى 200 ضيف أيضــًا، كي ترحب بكم 
جميعــًا فــي اســتقبال تحــت ســماء مرصعــة بالنجــوم الالمعــة، لتناســب معاييــر التميــز 

العالية الخاصة بكم.

للحجز: 7800 22 124 966 +   |   7848 22 124 966 +
dining@royalgreens.net



رويال غرينز سبا   
هنــا فــي رويــال غرينــز نقــدم مجموعــة مــن العالجــات التــي تجمــع بيــن حكمــة وتقاليــد 
الثقافــات القديمــة مــع أحــدث علــوم العــالج بالميــاه. باإلضافــة إلــى خدمــات العنايــة 
بالشــعر واألظافــر والرعايــة. ســيضمن لــك معالجونــا المدربــون دوليــًا تلبيــة احتياجــات 
العطــور  تبرزهــا  التــي  المطلقــة  بالنعومــة  وتســتمتع  تســترخي  بينمــا  رفاهيتــك، 

الساحرة لتساعدك على االنتعاش وتجديد نشاطك.

للحجز:  للنساء  7843 22 124 966 +   |   للرجال   7844 22 124 966 +
 spa@royalgreens.net 

نادي الصحة واللياقة البدنية
تــدرب علــى أحــدث األدوات واألجهــزة فــي جنــاح النــادي الخــاص باللياقــة البدنيــة، الــذي 
يطــل علــى المنظــر الخــالب لملعــب الغولــف. تتوفــر بالنــادي مجموعــة متنوعــة مــن 
الحصــص والباقــات التدريبيــة للياقــة البدنيــة علــى يــد مــدرب محتــرف يوفــر لــك برامــج 

تدريب وخطة تغذية تساعدك على تحقيق أهدافك للياقة البدنية.

Gym@royalgreens.net    |   + 966 124 22 7844 :للحجز



أعضاء نادي أوركس لكبار الشخصيات 
حيــث يمكنهــم  خــاص وحصــري،  عبــر مدخــل  النــادي  إلــى  الشــخصيات  كبــار  يصــل 

االسترخاء واالستمتاع بتجربة مميزة في نادي كبار الشخصيات الخاص.

وتوفــر الصالــة الفخمــة وغرفــة البليــاردو والحديقــة الخاصــة جميــع وســائل الراحــة الالزمــة 
للترفيه عن الضيوف المهمين وتبهر رفقاء العمل وُتمتع العائلة أو األصدقاء.

توجــد قاعــة طعــام أو مجلــس خــاص للمناســبات الخاصــة واالجتماعــات التنفيذيــة، كمــا 
يوجــد مركــز أعمــال مجهــز بالكامــل ومكتبــة، حيــث توفــر بيئــة عمــل مثاليــة وأجــواًء فاخــرة 

ومريحة. تجربة فريدة بانتظارك.

CIGAR LOUNGE صالة السيجار
صالــة الســيجار الخاصــة بنــا علــى الطــراز العالمــي؛ توفــر لــك أفضــل تجربــة لطيفــة للســيجار، 

والتنقل بين أجواء الداخل والخارج لتساعدك على االسترخاء واالستمتاع بوقتك.

مجموعــة كاملــة مــن أفضــل المــاركات التجاريــة العالميــة للســيجار يتــم تخزينهــا بصــورة 
احترافيــة تضمــن أعلــى مســتويات الجــودة، بينمــا مســتوى الخدمــة يتفــوق علــى كافــة 

المعايير.

للمزيد من المعلومات : 7826 22 124 966 +
membership@royalgreens.net 



نادي وملعب
الغولف رويال غرينز

مستوى جديد من الحياة الراقية والمتفردة.

الموقع

يقــع نــادي وملعــب الغولــف رويــال غرينــز فــي مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة، 
علــى الســاحل الغربــي للمملكــة العربيــة الســعودية، علــى بعــد 100 كيلــو متــر شــمال 
وســط مدينــة جــدة. وتشــغل المدينــة مســاحة   كيلومتــرًا مربعــًا مــن المناظــر الطبيعيــة 
الســاحرة، علــى الســاحل البكــر والخــالب للبحــر األحمــر.  فــي موقــع يالئــم القاطنيــن 

والرواد في المنطقة.

الفنادق المجاورة
•   فندق ومارينا البيلسان

 
•   فندق فيوز وريزدنسز

اتصل بنا
info@royalgreens.net :بريد إلكتروني

هاتف : 7800 22 124 966 +



www.royalgreens.net
info@royalgreens.net | +966 124 22 7800

العضويات

أنواع العضويات

الخصومات والمزايا اإلضافية لجميع العضويات

انضم إلى عضوية افضل نادي وملعب غولف في العالم واألكثر تميزًا بالمنطقة. تتراوح 
العضويــات بيــن الفئــات االجتماعيــة واألكاديميــة، عبــر مختلــف خيــارات لعبــة الغولــف وحتى 

.Oryx تصل إلى عضوية
 

الغولــف،  بطولــة  ملعــب  فــي  قيــود  دون  الغولــف  بلعــب  ترغــب  كنــت  ســواًء 
واالستفادة بذلك عبر خصوصية عضوية Oryx، أو استخدام العديد من المنافذ من أجل 

لقاءاتك وتجمعاتك االجتماعية الخاصة.




