


The Diplomatic Club is an intimate, serene waterfront club in the heart of Westbay. Our vision              
tastefully combines quality and extravagance, infused with a rustic Middle Eastern charm that will 
leave you wanting more.  From dining to leisure, our hospitality extends to families, friends and 
business personnel. 

Connoisseurs in our kitchen present their expertise of gourmet meals at all of our four extraordinary   
restaurants and at banquet and catering events where class and elegance surpass. Whether you 
choose to dine at one of our restaurants or reserve a meeting at one of our event spaces, they all 
provide the luxury of indoor and outdoor seating.
 
Enhance your lifestyle with an agenda for physical fitness followed by a rejuvenating session at the 
spa. Dive into our outdoor pool, while we rustle up a refreshing mocktail & snack or simply slip 
comfortably into the sunbeds that adorn our beach. That’s not it!  Get a makeover with our team of 
experts at the ladies or gents salon. 

Last but not the least, with an urge to curb the growing demand for a qualitative facilities                    
management system, the Diplomatic Club Facilities Management Services (DCFMS) was formed with 
the  initiative to establish innovative business practices. 

CLUB OVERVIEW

البحر وبالهدوء والخصوصية املستمدة من رؤيته  الغر� وبإطاللته املميزة عىل  الخليج  الفريد يف قلب  الدبلومايس �وقعه  النادي  يتميز 

الواضحة للحفاظ عىل األصالة والجمع ما ب� الجودة والفخامة، ليكون املالذ األنسب لك للرتفيه أو تناول الطعام مع العائلة، األصدقاء أو 

زمالء العمل.

إخترب الرقي واألناقة وتذوق أشهى األطباق والوجبات يف أي من مطاعمنا األربعة أو يف قاعات املناسبات أو عرب خدمات التموين الخارجي، 

ومه· كان خيارك، لديك دا´اً اإلمكانية لتناول وجبتك يف الجلسات الخارجية يف الهواء الطلق.

جدد نشاطك وحيويتك بالت·رين الرياضية املتعددة وبجلسات التدليك والعالج الخاصة يف املنتجع الصحي. إسرتخ عىل شاطئ البحر أو 

إستمتع بوجبة خفيفة مع مرشوب منعش بين· تغوص يف مياه بركة السباحة الخارجية املنعشة. وهذا ليس كل شيئ، ¾كنك يف أي وقت 

زيارة الصالون النساÈ أو الرجايل للحصول عىل تجديد كامل ملظهرك.

ليس هذا وحسب، ولتلبية الطلب املتزايد لخدمات إدارة املرافق ذات الجودة والكفاءة العالية، تم تأسيس قسم إدارة املرافق يف النادي 

الدبلومايس يف خطوة بناءة لتطوير األع·ل وريادتها.
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Pioneers of culinary extravaganza bring together a memorable dining                   
experience at one of our four exquisite restaurants.
Al Sayyad – Lebanese seafood, Nassayem Qatar – Contemporary Qatari            
cuisine,  Al Borj – Poolside restaurant and Member’s Lounge – Co�ee shop

CULINARY EXPERIENCE
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إخترب أشهى األطباق يف أروع طريقة تقديم لتجربة إستثنائية يف أي من مطاعمنا األربعة.
 

الصياد – مطعم لبناÐ وبحري، نسايم قطر – مطعم قطري معارص، الربج – مطعم بركة السباحة الخارجية،   

صالة األعضاء – مقهى



Highly commended for serving the best seafood in the city; alongside 
an array of Lebanese dishes overlooking the lush sea view.  

Al Sayyad

موقعه مميز عىل شاطئ البحر، يقدم تشكيلة واسعة من املأكوالت اللبنانية وقد تم إختياره كأفضل 

مطعم للÓكوالت البحرية يف الدوحة.
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Combining fresh ingredients with local flavor, we bring to prominence 
authentic Qatari cuisine in a contemporary style

Nassayem Qatar

مطعم قطري معارص يجمع ما ب� األصالة والحداثة وما ب� املكونات الطازجة والنكهات التقليدية.
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هو املكان األنسب للراغب� بالحصول عىل الخصوصية واإلستمتاع باملياه العذبة وأشعة الشمس الساطعة واملرشوبات املنعشة.

êÈdG

Owing to our private setting and ambiance, lounge around the best outdoor pool and 
enjoy the sunshine while our servers indulge you with a refreshing mocktail. 

Al Borj



والتلذذ  الخاصة  واللقاءات  العمل  إلجت·عات  املثايل  املكان  وهي  وجذاب،  تقليدي  تصميمها 

بالقهوة والوجبات الخفيفة والعصائر الطازجة.
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Significantly designed with traditional architecture, is an exclusive        
dwelling for business gatherings over co�ee or for social occasions 
over snacks and fresh juices. 

Member’s Lounge



A personalized floating BBQ boat for up to 8 people 
suited for family and friends or team gatherings 
accompanied by delightfully seasoned BBQ lunch or 
dinner.

BBQ DONUT

للنزهات  جداً  مناسب  أشخاص،  لث·نية  يتسع  قارب  عن  عبارة  وهي 

بتناول  تستمتعون  بين·  العمل  أو إلجت·عات  األصدقاء  أو مع  العائلية 

وجبة من املشاوي في· نأخذكم يف رحلة عرب البحر.
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A journey at our spa carefully infuses tranquility into your lifestyle. Indulge in a selection of treatments 
designed to nurture your mind, body and soul. With an exquisite range of products, intuitive therapists, 
and a palatial space, the e�ect of each treatment will be felt long after you depart.

SPA

جدد نشاطك وحيويتك وإنعم بالهدوء التام والراحة واإلسرتخاء بتشكيلة متنوعة من العالجات املصممة خصيصاً لراحتك البدنية والنفسية عىل 

أيدي أمهر املعالج� املدرب� يف منتجع النادي الدبلومايس الصحي حيث الفخامة والرفاهية وحسن الضيافة يف تجربة ال تنىس.
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Physical fitness has been known to be a boon for 
health. With that belief in mind, our state of the art 
fitness centre features natural lighting, inspiration-
al music, and trainers to guide you.

RECREATION

Equipped with the latest workout gear and super-
vised by experienced fitness instructors, let us 
guide you through your journey of fitness. 

Gym and Fitness Classes

اللياقة البدنية والصحية هي إحدى نعم الحياة. ولهذا فمدر� اللياقة 

ضوء  حيث  الصحي  النادي  يف  إلستقبالكم  مستعدون  لدينا  البدنية 

النهار الساطع واملوسيقى التحفيزية.
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مجهز بأحدث املعدات وبإرشاف مدرب� متخصص� لتوجيهكم نحو 

اللياقة البدنية العالية.
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Even at the peak of summer, our private beach and temperature controlled outdoor pool has you 
covered. Enjoy comfortable lounge chairs, poolside mocktails and meal service under the umbrella 
of relaxation. 

Pool and Beach

حتى مع أشد درجات الحرارة صيفاً مالذكم الوحيد هو الشاطئ الخاص بالنادي وبركة السباحة املعتدلة الحرارة لتسرتخوا وتستمتعوا بأشعة 

الشمس الساطعة واملرشوبات املنعشة واملأكوالت الشهية.

ôëÑdG ÅWÉ°Th áMÉÑ°ùdG ácôH



Explore adventurous opportunities in the water, 
from sur�oarding to banana rides and a plethora 
of activities to choose from. 

Watersports

Keep the smile on your little ones with amusing 
games, drawings, face painting and lots of fun.

Kids Room
ألننا نهتم بإبقاء البسمة عىل وجوه األطفال، جهزنا هذه الغرفة لهم 

الوجه،  عىل  الرسم  والتلوين،  الرسم  املمتعة،  األلعاب  من   Üبالكث

والكثÜ من املتعة.
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املغامرات املائية لدينا كثÜة ومتعددة، من التزلج عىل املاء إىل ركوب 

قارب املوزة، وغÜها الكثÜ من األلعاب واألنشطة لتختاروا منها.
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Blow dried hair often renders a feeling of fabu-
lousness and fantastic. Get A-list colours, cuts 
and blow-outs all with the comfort of our trained 
stylists. 

Ladies’ Salon

We believe the most important element to a 
mind-blowing experience is the knowledge and 
skills of our creative stylists.

GROOMING SALONS

Our experts specialize in bringing out a timeless-
ly distinguished look. Visit us for a haircut, shave 
or facial treatment.  

Gents’ Salon

إحصيل عىل أفضل الترسيحات والصبغات والعالجات عىل أيدي أمهر 

املختص� لدينا ودعي األمر لهم إلطاللة متجددة وخالبة.
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لتقديم  عليه  نرتكز  الذي  األسايس  العامل  واملهارة هي  الخربة  حيث 

الخدمة املميزة والخالقة وحيث يبدع فريقنا يف طرق إذهالكم.
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البرشة  وعالج  الذقن  حالقة  الشعر،  قص  يف  واملختص�  الخرباء  لدينا 

ملظهر متجدد وحيوي عىل الدوام.
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Implement your vision with our professional team; 
A dedicated events manager, a culinary & opera-
tions team, all unite to turn your event into the 
talk of the town.    

MEETINGS & EVENTS

An expansive sea view location and outstanding 
culinary creations; this palatial space is your ideal 
choice for magnificent galas and corporate 
events.

Banquet Halls
�وقعها املتميز عىل البحر والخيارات الكثÜة لقوائم الطعام والخدمة 

الراقية، يجعلها الخيار األنسب لك ألي مناسبة خاصة أو مهنية.
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العمل  وفريق  املناسبات  مدير  من  املحرتف�  املختص�  من  فريقنا 

ملناسبتك  إليها  تطمح  التي  الرؤية  لتحقيق  جاهزون  كلهم  التنفيذي، 

ولجعلها تجربة ال مثيل لها.
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AL-SAFEER

A sophisticated event space of 1440 m2 that can 
host up to 1500 people for cocktails and 1000 
people for dinner. 

The Royal Tent
الهائلة            وبسعتها  مربع  مرت   ١٤٤٠ عىل  الواسعة  �ساحتها  مميزة 

لـ١٥٠٠ شخص لحفل إستقبال و١٠٠٠ شخص للوالئم.
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Let your guests experience an ultimate outdoor 
event space that extends to a private beach 
overlooking the astonishing Pearl, Qatar.

Terrace
مطل مبارشة عىل البحر ومقابل الللؤلؤة قطر، مميز جداً إلقامة أي 

مناسبة يف الهواء الطلق.
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Congregate in style at this ideal space for 
pre-function gatherings, surrounded by a water-
fall and greenery aplenty. 

Al Baraha

A typical meeting room with absolute privacy 
and confidentiality which accommodates up to 
35 guests for corporate meetings. 

Board Room
الخصوصية  وèنحك  شخصاً  لـ٣٥  تتسع  لإلجت·عات  ëوذجية  غرفة 

التامة والهدوء.
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هي الحديقة املوجودة يف قلب النادي واملناسبة ألي إستقبال حول 

األشجار وبجانب شالل املاء الجذاب.
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Your destination for a comfortable, focused and 
productive meeting. 

The Library
الخيار األمثل ألي إجت·ع مصغر يف جو من الهدوء والسكينة.
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Size
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Board Style
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-
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-

-
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U-Shape

-
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Cocktail

-

150

150

150
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600

150

1,500

Dinner

-

240

240

240

720

700

100

1,000

Bu�et

-

180

180

180

540

650

80

900

Board Room

Roshana I

Roshana II

Al-Safeer

Roshana I, II & Al Safeer

Terrace

Al-Baraha

Tent

With our professional team, we deliver our iconic 
catering services at the ease of your home or any 
location of your choice. 

Catering to your needs 
خارجية  والئم  طلبات  أي  لتلبية  مستعدون  املحرتف�،  من  بفريق 

وخدمة مناسباتكم يف بيوتكم أو أي مكان آخر من إختياركم.
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Welcome vouchers for new private members:
- One hour Aromatherapy massage per adult
- Lunch or dinner at Nassayem Qatar restaurant

قسائم ترحيبية لألعضاء الجدد بالعضوية الخاصة:
- تدليك أروماثÜا� ملدة ساعة للشخص البالغ

- غداء أو عشاء يف مطعم نسايم قطر

For company & corporate members only:
- VIP status in the VIP arrival and departure 

lounges in the HIA Emiri Terminal*
- Meeting room for 12 people with co�ee break 

and lunch at Nassayem Qatar (Once a year)
- Lunch bu�et in our banquet hall for up to 60 

people at a preferential rate of QR 100 per 
person.

للرشكات وأعضاء الرشكات فقط:
- إستخدام صاالت كبار الشخصيات يف الوصول واملغادرة يف املطار 

األمÜي يف مطار حمد الدويل*
- توفÜ قاعة إجت·عات لعدد ١٢ شخصاً مع إسرتاحة القهوة والغداء 

أو العشاء يف مطعم نسايم قطر (مرة واحدة يف السنة)
- بوفيه غداء يف قاعات النادي لعدد ٦٠ شخصاً بسعر مخفض وقدره 

١٠٠ ريال قطري للشخص الواحد.

MEMBERSHIP PRIVILEGES
For both private and corporate memberships:
- Free access to all club facilities
- Discounts on all F&B outlets
- 20% discount on all Beauty center and gents 

salon services*
- Discounted rates on massage, personal train-

ing, water sports, aerobic and spinning classes
- Special entrance rates for relatives & friends
- Use of membership card as credit card in the 

limit of QR 3000 per month*

للعضوية الخاصة وعضوية الرشكات:
- دخول مجاÐ إىل جميع مرافق النادي

- خصومات يف جميع مطاعم وقاعات النادي
- خصم ٢٠٪ عىل جميع خدمات صالون التجميل النساÈ والصالون 

الرجايل *
- أسعار مخّفضة عىل خدمات التدليك، التدريب الشخيص، الرياضات 

املائية، صفوف األيروبيك والتدوير بالدراجات  
- أسعار دخول مخّفضة لألقارب واألصدقاء

أقىص          بحد  إئت·ن  كبطاقة  العضوية  بطاقة  إستخدام  إمكانية   -
٣٠٠٠ ريال قطري شهرياً *
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* Terms and conditions apply. * تطبق الرشوط واألحكام

QR   7000
QR   9000
QR 14000
QR 16000

Upon request

Annual membership prices:
- Single female (18 years and above)
- Single male (18 years and above)
- Married couple
- Family (up to 3 childrens under 17)
- Corporate Membership

٧٠٠٠ ر.ق
٩٠٠٠ ر.ق
 ١٤٠٠٠ ر.ق
 ١٦٠٠٠ ر.ق
عند الطلب

أسعار العضوية السنوية:
- فردية نساء (١٨ سنة وما فوق) 
- فردية رجال (١٨ سنة وما فوق) 

- زوجية
- عائلية (مع ٣ أوالد حتى عمر ١٧ سنة) 

- عضوية الرشكات        

The Diplomatic Club was founded with an aim to 
bring together a community that values tradition 
luxuriously. We are delighted to provide our 
patrons with two membership choices:

MEMBERSHIP

Corporate Membership
Private Membership

The Diplomatic Club has often been known to 
foster an environment that enhances the experi-
ence of its members with culinary delights, 
special services, well-crafted events and privile- 
ges on prices. Experience the benefits of prime 
hospitality o�ered to our members as a set of 
privileges owing to provide paramount support. 

لقد حرص النادي الدبلومايس ومنذ تأسيسه عىل الحفاظ عىل أصالة 

التقاليد وعراقتها، األمر الذي يالقي تقديراً واسعاً من جميع رواده. 

ويوفر النادي نوع� من العضوية وهي:
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ويتضمن هذان النوعان يف العضوية حزمة من الخدمات املميزة التي 

تتناسب مع الضيافة الراقية التي يوفرها النادي ألعضائه وزواره مثل 

املناسبات  تنظيم  الخاصة،  الخدمات  للÓكوالت،  الشهية  الخيارات 

التقد¾ات  من  وغÜها  األسعار  عىل  الخصومات  بحرفية،  والحفالت 

املتميزة والفاخرة.



The Diplomatic Club Facilities Management System was established to 
meet the growing demand for a qualitative facilities management system. 
The DCFMS is the final word in F&B operations, wellness, housekeeping, 
security and waste & property management. Our team comprises of some 
of the most talented individuals in Qatar, dedicated to bringing profession-
alism and e�ciency to every aspect of their work.

FACILITY MANAGEMENT
مع تزايد حاجة السوق ملؤسسات إدارة املرافق ذات الجودة والكفاءة العالية، تم تأسيس قسم 

إدارة املرافق يف النادي الدبلومايس لتلبية هذا الطلب، ليشكل هذا القسم الكلمة الفصل يف 

النفايات  من  التخلص  األمن،  العامة،  النظافة  البدنية،  اللياقة  واملرشوبات،  األغذية  قطاعات 

وإدارة املباÐ. وقد تم إختيار جميع املوظف� من ذوي الخربات والكفاءات للحرص عىل تقديم 

أعىل مستوى وأفضل إنتاجية عىل كافة صعد العمل.
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The Diplomatic Club
Al Istiqlal Street, West Bay Lagoon

P.O. Box 3395, Doha - Qatar
Tel. No.: +974 44847444  Fax No.: +974 44110312

Email: info@dclub.com.qa
www.thediplomaticclub.com

Where every need is anticipated and every expectation surpassed

/thediplomaticclubdoha /thedipclub /diplomaticclub


