


Message from the Chairman



© Highcrest Hotel

It is my pleasure to inform you of the opening of Highcrest Hotel, the first 
Local 5 star hotel in Sulaimaniya. Highcrest Hotel aims to bring the flavors of 
international hospitality to this wonderful city in order to create a hub for 
the people of Sulaimaniya to celebrate their milestones, meet for business, 
and attend conferences and events. My hope is that Sulaimaniya as a city 
grows in the leisure and business tourism sector coming from Iraq 
and abroad, with Highcrest Hotel being the catalyst for this development. 
This development will bring an improvement in the service standards in our 
city and country, making them the expectation rather than the exception. 

The Highcrest Hotel in Sulaimaniya is the first of what aims to be an 
international chain, opening hotels in Iraq and across the region.
Although Highcrest Hotel will bring the international flavor to Sulaimaniya and 
Iraq, it is important to remember the Kurdish way of hospitality. This local 
hospitality makes the experience in our city more memorable and welcoming 
and it is this combination with international standards that will be key to the 
success of Highcrest Hotels and the city of Sulaimaniya as a whole. 

Thank you very much,

Kawa Faiq Ali 
Chairman
Highcrest Hotel

ً

   



Hotel & City General Information

About Highcrest Hotel

High crest Hotel in Sulaimaniya is the first hotel from 
the High crest Chain of Hotels. One of the leaders in 
the Sulaimaniya Hospitality Industry, High crest 
Hotel, hopes to make your stay as comfortable and 
pleasant as possible. Although relatively new in the 
market, the High crest Hotel brand, managed by 
Peacock International Hotel Management, hopes to 
bring -5star service to Sulaimaniya. High 
international standards are the objective of High 
crest Hotels and Peacock International Hotel 
Management. With a combination of local and 
international staff, the High crest Hotel aims to make 
your stay as welcoming as the people of 
Sulaimaniya, Kurdistan.                                  .

City Information

High crest Hotel is conveniently located 5 km from 
Sulaimaniya Airport, traditional souqs (markets) and 
modern shopping centers                           .

عن فندق ھـاي كرست

يمثل فندق ھـاي كرست في السليمانية أول فندق من سلسلة 
فنادق ھـاي كرست يفتتح في المنطقة، ويسعى الفندق كونه 

أحد الفنادق الرئدة في قطاع الظيافة في السليمانية ، إلى توفير 
إقامة مريحة وممتعة لنزالئه، وعلى الرغم من حداثة تللك المنطقة 
فى سوق السياحة العالمية ، إال أن فندق ھـاي كرست. الذي تديره 

شركة بيكون إنترناشيونال ھـوتيل ماناجمينت، يأتي بخدمة فنادق 
الخمس نجوم إلى مدينة السليمانية ، فمن خالل مزيج من 

الموظفين المحليين والدوليين يھـدف فندق ھـاي كرست و بيكوك 
إنترناشيونال ھـوتيل ماناجمينت، إلى تمتعك بإقامة ترقي إلى 
مستوى الترحيب الذي يتمتع به سكان السليمانية فى كردستان.

معلومات عن المدينة
 

يقع فندق ھـاي كرست على بعد ٥كلم من مطار السليمانية و 
االسواق التقليدية و مراكز التسوق الحديثة







About Sulaimaniya

Sulaimaniya is one of the main cities in Iraqi 
Kurdistan and offers tourists multiple heritage sites 
that help outline and explain Kurdish history and 
traditions   .

Location and Area

Sulaimaniya, the second largest city in Kurdistan IS 
located in the Northern part of Iraq which aids in 
making the climate much cooler than the rest of the 
Middle East. The weather in the summer months 
ranges from 15 C (60 F) to 35 C (95 F). The winter 
months see a significant amount of snow and dry 
weather. Known as the "windy-city, Sulaimaniya 
experiences strong winds all year round due to the 
mountains that surround the city. The mountainous 
terrain is also responsible for the high amount of rain 
that the city experiences during the winter months. 
When in the city and public areas, it is recommended 
to wear clothes that are not considered revealing in 
order to not cause offense to any individuals. Pool 
swimwear is acceptable In the appropriate areas of 
the hotel                        . 

عن السليمانية
 

تعد السليمانية واحدة من المدن الرئيسة في كردستان العراق، 
وتوفر للسياح المواقع التراثية المتعددة التي تشرح عموماً تاريخ 

وتقاليد الثقافة الكردي

الموقع والمساحة

تقع السليمانية وھـي ثاني أكبر مدينة في كردستان ، في الجزء 
الشمالي من العراقة ، ويمنحھـا ھذا الموقع المميز مناخاً معتدلًا 

أشد برودة مقارنة بمدن المنطقة العربية. وھـكذا تتراوح درجة 
حرارة المدينة خالل شھـور الصيف بين ١٥ درجة ٣٥درجة  مئوية ، 
بينما تشھـد خالل الشتاء طقساً جافاً وھـطول كميات كبيرة من 
ثلوج. وتعرف مدينة السليمانية باسم" مدينة الرياح" النھـا تتعرظ 

إلى رياح قوية على مدار السنة بسبب الجبال المحيطة بالمدينة ، 
بينما تجعلھـا تظاريسھـا الجبلية تتعرظ خالل فصل الشتاء لكمية 
كبيرة من االمطار . وينصح السواح عند زيارة المناطق العامة فى 

المدينة بارتداء مالبس محتشمة التؤذي العادات والتقاليد المحلية 
للمنطقة، بينما يمكن ارتداء مالبس السباحة في اإلماكن المناسبة 

لذلك في الفندق



Rooms

Deluxe Room

Each room is designed with your comfort 
taken into consideration.
The Highcrest Hotel amenities coupled 
with the city or mountain view will ensure 
that your holiday or business trip will be 
relaxing and quaint               . 

Room Size: 29 square meters

Senior Suite

Top of the line comfort, service, privacy, 
and benefits are only some of the extra 
privileges to the Senior Suite. Each 
Senior Suite includes an entertainment 
area and extra amenities for our VIP 
guests. Each suite includes a Jacuzzi for 
your maximum relaxation               . 

Room size: 53 square meters

فرفة ديلوكس

مصممة لتركز على راحتك، بينما تضمن لك 
وسائل الراحة التي يوفرھـا فندق ھـاي 

كرست واالطاللق الخالبة على المدينة أو 
الجبل، قظاء عطللة أو رحلة عمل مريحة 

وممتعة.

مساحةً الغرفة ٢٩متراً مربعاً

جناح سينيور

تمتع بأ على مستوى من الراحة ، الخدمة، 
والخصوصية والمرافق المتنوعة ، يتضمن 

ھذا الجناح مساحة خاصة به للترفيه ، مع 
وسلئل راحة إضافية لضيوفنا من الشخصيات 

المھـة، و يحتوي أيظاً على جاكوزي لال 
سترخاء إلى أقصى حد.

مساحةً الجناح: ٥٣ متر مربع

جناح جونيور
 

يضيف الجناح الصغير لدينًا مزيدًا من الراحة 
والخصوصية والخدمة عالية المستوى التي 

تتوقعھـا . ويوفر ھـذا الجناح منطقة 
منخصلة الترفيه عن الضيوف واالصدقاء. 
باالضافة إلى شرقة تمكنك من االستمتاع 
بالطقس الرائع واإلطاللة على السليمانية.

مساحة الجناح: ٥٢ متراً مربعا

جناح شھـر العسل

يجمع جناح شھـر العسل بين الشعور بالراحة 
واالناقة و بين الديكور الدافئ والذي يضفي 

أجواء مليئة بالحب لجميع ضيوفنا مع 
مساحةً ترفيھية خاصة و خدمات مميزة 
والمنظر الجميل سيضمن الك ھذا الجناح 

إقامة رائعة التنسى.

مساحةً الجناح: ٥٣ متراً مربعا

Junior Suite

Our Junior Suite adds more of the 
comfort, privacy and high level of service 
that you expect. The Junior Suite 
includes a separate area to entertain any 
guests and friends, while also having a 
balcony to help soak up the beautiful 
Sulaimaniva weather and views.

Room Size: 52 square meters

Honeymoon Suite

The Honeymoon Suite combines 
comfort and elegance to create a warm 
and relaxing room for guests. With a 
separate entertainment area, VIP 
amenities, and a beautiful view, this 
room will ensure you have a great stay.

Room size: 53 square meters





Connecting Rooms

Our connecting rooms can accommodate a 
family by combining our Deluxe Rooms with a 
Twin Room. A separate entertainment area is 
also available in the Deluxe Room in these 
Connecting Rooms.
Room Size: 61 square meters

All rooms Include the following:

Air Conditioning
Balcony
Cable Television
Complimentary Coffee / Tea
High Speed Wireless
In-Room Safe

غرفة مترابطة 

يمكن للغرف المترابطة استضافة عائلة واحدة من خالل 
الربط بين غرفة ديلوكس و غرفة مزدوجة. كما توفر 

مساحات منفصلة للترفيه في غرفة ديلوكس من 
ھذه الغرف المترابطة.

مساحة الغرفة: ٦١ متر مربع
 

تتضمن جميع الغرف:

مكيف ھـواء
شرفة

تلفاز كبلي
شاي/قھوة مجاني

اتصال السلكي عالي السرعة بإنترنت
خزنة في الغرفة





Lounge & Restaurants

Atoussa Restaurant

The Atoussa Restaurant combines a mixture of 
international delicacies and a warm ambiance to 
ensure that every meal meets the highest 
expectations. With a capacity of 120 seats, Atoussa 
Restaurant can be found at the Ground Floor Level, 
serving Breakfast, Lunch and Dinner.

Opening Hours:
Breakfast: 6:30 am to 10:30 am
Lunch: 12:00 Noon to 16:00 pm
Dinner: 19:00 to Midnight

Lobby Lounge

The Lobby Lounge at High crest Hotel is a perfect 
place for a relaxing beverage, solo or with 
company. Have your pick from the selection of soft 
drinks, juices, and hot beverages while enjoying 
International and Local desserts.

Opening Hours:
Daily: 7:00 am – Midnight

مطعم أتوسة

يقدم مطعم أتوسة مختارات من األطباق الدولية ضمن 
أجواء دافئة لتلبي كل وجبة فيه أرقى االذواق. يتسع 

المطعم ١٢٠  شخصًا ويقع فى الطابق األرضي من الفندق 
و يقدم و جبات االفطار و الغداء والعشاء.

ساعات العمل : 
االفطار : ٦:٣٠ صباحًا حتى ١٠:٣٠ صباحًا 

الغداء: ١٢:٠٠ ضھـراً حتى ١٦:٠٠ مساء 
العشاء: ١٩:٠٠ مساءً حتى منتصف الليل 

صالة اللوبي 

 تعد الردھـة في فندق ھـاي كرست المكان المثالي 
الالستمتاع منفردا باالسترخاء مع المشروبات المنعشق، أو 

قضاء أوقات ممتعة مع االصدقاء. اختر مجموعة متنوعة من 
المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات الساخنة والحلويات 

وتمتع بتشكيلة من الحلويات العالمية والمحلية.

ساعات العمل : 
يوميًا: ٧:٠٠ صباحاً حتى منتصف الليل





Bon appitate

Located on the First Floor, Bar50, Highcrest Hotel's 
piano bar, serves a wide-range of alcoholic and 
non-alcoholic beverages accompanied by a 
selection of appetizers and light dining options. A 
premium service is also available to all interested 
clients.
Opening Hours:
Daily: 17:00 pm - 02:00 am

The Terrace

Enjoy The Terrace with a selection of cold and hot 
beverages and light snacks. Our Shisha sommeliers 
will ensure that your fire never runs out while 
relaxing with friends and family. This outdoor 
restaurant offers magnificent views of the 
mountains surrounding Sulaimaniya and the 
bustling city.
Opening Hours:
12:00 Noon – Midnight

بون ابتيت

يقع في الطابف األول وھـو بار البيانو لفندق ھـاى كرست، 
ويقدم مجموعة والسعة من المشروبات الكحولية وغير 

الكحولية مع مجموعة مختارة من مقبالت والوجبات الخفيفة 
ويتوفر فية خدمة مميزة أيظا للعمالء المھتمين بمستوى 

أعلى من الخدمات

ساعات العمل : 
يوميا : ١٧:٠٠ بعد الظھر حتى ٢:٠٠ صباحًا

ذا تيراس

يقدم ذا تيراس مجموعة مختارة من المشروبات الباردة 
والساخنة والوجبات الخفيفة ، ويضمن النادلون فيه أن 

التنطفئ نار شيشتك حين ترد االسترخاء مع األصحاب أو 
العائلة، ويطل ھـذا المطعم الموجود في الھـواء الطلق 

على مناضر خالبة للجبال المحيطة السليمانية والمدينة 
الصاخبة

ساعات العمل : 
١٢:٠٠ ظھرا حتى منتصف الليل





Ballroom

قاعة ھاي كرست
توفر قاعة ھاي كرست أرقى تجھيزات االظاءة وأنظمة 
الصوت، و يمكنھا استيعاب جميع أنواع النشاطات من 

المؤتمرات أو حفالت الزفات أو أعياد الميالد أو الغناء. ويتمتع 
فريق فندق ھاى كرست بخبرة والسعة في تلبية متطلباتكم 

االزمة الي احتفال.

المساحة : ٨٠٠ متر مربع
السعة : ٥٠٠ كرسي

High crest Hall

The High crest Hall, equipped with top of the 
line lighting and sound systems, can 
accommodate all styles of functions whether 
they are conferences, weddings, birthday 
celebrations, or performances. The High crest 
Hotel team is experienced in meeting any 
requirements needed for any
Function.

Size: 800 m2
Capacity: 500 chairs





Corporate

Different seating styles, including theatre and 
banquet, are available for corporate events based 
on the client's requirements. Our IT team will Ensure 
that all needs are met in regards to the Event for 
your company or delegation.

Weddings and Celebrations

Some of our best moments in life are with friends 
and family. Our High crest Hotel team's aim is  to 
ensure that these memories are experienced in the 
High crest Hotel . Our team is available to 
in the Highcrest Hotel. Our team is available to cater 
to any need you require for any celebration. Share 
the special moments at High crest Hotel Hall, 
Sulaymaniyah’s biggest ballroom. 

الشركات

تتوفر أنماط مختلفةً للجلوس، تشمل نمط المسرح أو 
الخلفالت، القامة الفعاليات التجارية التي تلبي متطلباتكم 

بينما يعمل فريق تقنية المعلومات على تلبية جميع االحتياجات 
الالزمة لنجاح أحداث شركتك أو خدمة ضيوفك

حفالت الزفاف واالحتفاالت 
يھدف فريق فندق ھاى كرست إلى أن تقضي أحلى 

اللحضات والذكريات مع االصدقاء والعائلة بين جنبات الفندق 
. وفريقنا جاھز  للتلبة جميع المتطلبات الالزمة الي الحتفال. 

تشارك باللحظات الخاضة مع االحباب في قاعة ھاى كرست 
. أكبر قاعة احتفاالت في السليمانية.



Meeting Rooms

Meet & Greet Facilities

All your business needs can be satisfied at . 
High crest Hotel in our meeting and 
conference facilities. Any tools and resources 
that your company or organization needs can 
be supplied from LCD projector to mints at 
the table. Our Meeting and Events package 
includes coffee
breaks, as well as lunch for you and your 
delegates. If you would like more information 
on the different meeting rooms and styles 
that we can offer, please do not hesitate to 
contact our  Meeting and Events team. Our 
two multipurpose venues are suites for 
meetings, seminars and celebrations in a 
classy atmosphere equipped with latest 
technology.

Features :

Natural lighting
Easy access power sockets
Wireless internet connection
Pre-meeting foyer

مرافق االستقبال والترحيب
يمكننا تلبية أعمالك في فندق ھـاي كرست من خالل 

غرف االجتماعات والمؤتمرات التي يتضمنھا الفندق. 
ونحن جاھزون أيضاً لتوفير جميع االدوات والمواد التي 

تحتاجھا لنجاح اجتماعات شركتك بدءاً من شاشات 
العرض الكريستالية حتى حلوى النعناع على الطاولة. 

وتشمل خدمة االجتماعات واالحداث لدنيا تقديم 
المشروبات الخفيفة في فترات االستراحة ، والغداء 

لضيوفك. وإذا كنت تتردد في االتصال بغريق 
االجتماعات واألحداث لدينا. وتوفر غرفتا االجتماعات 

والمؤتمرات و متعددة االستخدام مكاناً مثاليًا إلقامة 
الندوات واالجتماعات واالحتفاالت ضمن جو أنيق، حيث 

تم تجھيزھا بأحدث التقنيات.

المزايا :

إضاءة طبيعية 
سھولة الوصول لمأخد الطاقة

اتصال السلكي بإنترنت
بھو التجمع قبل االجتماع





Health Club & Spa

High crest Gym

Equipped with over 10 treadmills and bikes and top of the line weight-lifting 
equipment, the High crest Gym will ensure any visitor or business traveler stays fit 
and healthy during their stay

Opening Hours: 6:00 am - 10:00 pm

Shapol

Shapol, Kurdish for "wave", is the High crest Hotel swimming pool. Located on the 
ground floor, this indoor swimming is temperature controlled and allows the most 
enthusiastic swimmer to relax or train. The shapol pool bar also serves cold and hot 
beverages to accompany your lights snack. 

Opening Hours: 8:00 am - 10:00 pm

High crest Spa

Our trained massage therapists will ensure you are as relaxed as possible with our 
choices of internationally recognized massage treatments. The High crest Spa is 
located at the Ground Floor and available to all patrons of High crest Hotel

Opening Hours; 10:00 am 10:00- pm

النادي الصحي لھاي كرست 

يوفر نادي ھاي كرست الصحي المجھز بعشرة أجھزة مشي و دراجات، مع أرقى معدات 
رفع األثقال ، مكاناً لجميع الزوار من رجال اإلعمال للمحافظة على صحة جيدة.

 
ساعات العمل ٦:٠٠ صباحاً حتى ١٠ مساءً

شابول

شابول يعني باللغة كردية " موجة"، وھو بركة السباحة التي تقع في الطابق األرضي من 
فندق ھاي كرست ، و شابول مسبح داخلي ذو درجة حرارة متحكم بھا ، ويوفر متعتي 

االسترخاء و التدريب على السباحة . ويقدم بار مسبح شابول أيضًا المشروبات الباردة 
والساخنة مع الوجبات الخفيفة. 

ساعات العمل: ٨:٠٠ صباحاً حتى ١٠ مساء ً

ھاي كرست سبا

تنمع في ھاي كرست سبا بالتدليك و االسترخاء على يد عدد من متخصصي التدليك الذين 
يقدمون مجموعة مختارة من عالجات التدليك المعترف بھا دوليًا. ويقع ھاي كرست سبا 

في الطابق األرضي وھو مفتوح لجميع نزالء فندق ھاي كرست.

ساعات العمل : ١٠:٠٠ صباحًا حتى ١٠ مساءً.
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