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Over the course of 10 days, we will celebrate with you the best of local and 
international filmmaking talents in this new and exciting platform for  
everything film-related. This is a quick guide to all that you need to know in 
order to get the most out of the Festival. In it, you will find information on the 
Festival venues, timings, access, tickets, and services.

IT IS WITH TREMENDOUS PLEASURE 
THAT WE WELCOME YOU TO THE 
SECOND EDITION OF THE RED SEA 
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL.

نتطلع بكل شوق إلى استضافتكم على مدار عشرة أيام نحتفي بها مًعا بأفضل اإلنتاجات السينمائية 
محليًا وعالميًا، من خالل هذه المنصة البارزة والفنيّة التي تعنى بكل ما يتعلق باألفالم. نقدم لكم هذا 
الدليل المختصر لتزويدكم بكل ما تحتاجون إليه لتتمتعوا بأفضل تجربة خالل المهرجان، وستجدون 

فيه معلومات حول مواقع المهرجان واألوقات والعناوين والتذاكر والخدمات.

يسعدنا أن نرحب بكم في مهرجان 
البحر األحمر السينمائي الدولي في 

دورته الثانية لعام 2022.
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TICKET
INFORMATION

All cinema enthusiasts are urged to get their tickets and secure their spot at 
the biggest cinematic event along the coast of the Red Sea and the Arab World. 
The Festival will provide film lovers with the exclusive opportunity to be the 
first to choose the films they would like to see. We will showcase the best 
works from the region as well as a carefully curated selection of acclaimed 
titles from around the world.

نشجع جميع عشاق السينما على الحصول على تذاكرهم وحجز مقاعدهم في أكبر حدث سينمائي على  
ساحل البحر األحمر ضمن العالم العربي. يقدم المهرجان ميزة حصرية لعّشاق السينما ليكونوا األوائل 

في اختيار األفالم التي يرغبون في مشاهدتها، كما يقدم المهرجان أفضل األفالم من المنطقة جنبًا 
إلى مجموعة منتقاة من األفالم العالميّة البارزة خالل العام، التي نالت استحسان النّقاد والجمهور، مًعا.

Regular Ticket

Gold Badge 

Gala Ticket

Student Regular Ticket (Valid Student ID Required)

In-Conversation 

Virtual Reality

Virtual Reality: Package (10 films)

TICKET TYPE PRICE (SAR)

PUBLIC FESTIVAL VISITORS 
CAN PURCHASE TICKETS AT 
THE FOLLOWING RATES:

40 SAR

480 SAR

140 SAR

30 SAR

50 SAR

20 SAR

100 SAR

40

480

140

30

50

20

100

التذكرة العادية

شارة الدرجة الذهبية

تذكرة عروض السجادة الحمراء

تذكرة عادية للطالب )يُشترط تقديم بطاقة طالب سارية المفعول(

الحوارات

السينما االفتراضية 

السينما االفتراضية: باقة )10 أفالم(

يمكن لعموم زوار المهرجان 
شراء التذاكر باألسعار التالية:

السعرنوع التذكرة

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي

ريال سعودي
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ACCREDITATION
Whether youʼre an established director looking to discover new talent, an 
aspiring filmmaker looking to expand your network, a student on the hunt for 
inspiration, or an industry leader seeking access to cinemaʼs newest and most 
vibrant market, you can find accreditation details below: 

FESTIVAL BADGE:
FOR FILMMAKERS

DISCOVERIES BADGE:
FOR STUDENTS 
AND ASPIRING TALENT

SOUK BADGE:
FOR FILM PROFESSIONALS

MEDIA BADGE:
FOR JOURNALISTS 
AND MEDIA PROFESSIONALS

GOLD BADGE:
FOR TRUE FILM LOVERS

انتساب المهرجان:
لصنّاع األفالم

انتساب السوق:
لمحترفي صناعة السينما

اكتشافات:
للمواهب الصاعدة والطلبة

انتساب اإلعالم:
لإلعالميين

الدرجة الذهبية:
للجمهور من عّشاق األفالم

سواء كنت مخرًجا متمّرًسا وتبحث عن مواهب جديدة، أو صانع أفالم وتطمح لتوسيع شبكة 
نطاق معارفك، أو طالبًا يبحث عن مصادر لإللهام، أو محترًفا في مجال األعمال وتبحث عن 

الجديد في سوق السينما، بإمكانك العثور على تفاصيل شارات االنتساب المتاحة في األسفل:

16 17



WORK-IN-
PROGRESS 
SHOWCASE

عروض األفالم 
قيد اإلنجاز

TALENT DAYS أيام المواهب

REGULAR التسجيل العادي

FESTIVAL SOUK DISCOVERIES MEDIA GOLD

CINANDO 
MEMBERSHIP
(Until April 19, 2023)

عضوية سيناندو
)حتى 19 أبريل 2023(

PROJECT MARKET سوق المشاريع

TICKETS PER DAY
(One ticket per film, 
subject to availability)

عدد التذاكر في اليوم 
)تذكرة واحدة لكل عرض

 وحسب توّفرها(
4 4

48 hours in
advance الحجز المبكر 

لكل التذاكر
48 ساعة 

مقدًما
48 ساعة 

مقدًما
48 ساعة 

مقدًما

* قد تُفرض 
شروط خاصة

480 رياًلمجانًا
130 دوالًرا

90 رياًل
25 دوالًرا

360 رياًل
100 دوالًرا

180 رياًل
50 دوالًرا

24 ساعة 
مقدًما

SAR 180
USD 50

48 hours in
advance

SAR 360
USD 100

48 hours in
advance

FREE

* Some 
Restrictions

Unrestricted

SAR 480
USD 130

24 hours in
advance

SAR 90
USD 25

* * * /* *

*

*

*

*

*

*

*

*

/

/

/ //

/ ///

/ ///

/ ///

/

*

*

*

*

*

*

*

* * * /*

* * * /*

* // /

* // / /

* // / /

* // / /

4 44 44 42 2

RED SEA 360°
(Panels, Talks, and 
Workshops)

البحر األحمر °360 
)الندوات والمحاضرات وورش العمل(

EXHIBITOR HALL قاعة العارضين

MARKET 
SCREENINGS عروض السوق

PRIORITY ACCESS 
FOR TICKETS أولوية حجز التذاكر

انتساب 
المهرجان

انتساب 
انتساب اكتشافاتالسوق

اإلعالم
الدرجة 
الذهبية
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BADGE POLICY

You’ll need your badge to enter the Festival venues. There, 
you can obtain screening tickets, attend panels, join 
masterclasses, access industry events, and board  
shuttle buses.

You can obtain your badge from the accreditation office. 

If you misplace your badge, notify the accreditation office 
immediately. A new badge will be issued within 24 hours.

FOR EASE OF ACCESS, PLEASE KEEP 
YOUR RED SEA INTERNATIONAL 
FILM FESTIVAL BADGE WITH YOU 
AT ALL TIMES.

لسهولة الدخول إلى الفعاليات، الرجاء إبقاء 
شارة مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي 

الخاّصة بكم دائًما بحوزتكم.

ستكونون بحاجة للشارات كي تتمكنّوا من الدخول إلى مواقع المهرجان، 
ومن هناك يمكنكم الحصول على تذاكر العروض، وحضور الندوات 

والمحاضرات والوصول إلى فعاليات ُصنّاع األفالم باإلضافة إلى الحافلة.

للحصول على شارتكم، يرجى مراجعة مكتب االنتساب.

 في حال فقدان الشارة، الرجاء إعالم مكتب االنتساب فوًرا، وسيقومون 
بإصدار شارة جديدة خالل أربٍع وعشرين ساعة.

ACCREDITATION
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Non-English language films will have English and Arabic subtitles, 
and Arabic language films will have English subtitles. 

Photography, videography, and audio recordings are constantly 
being taken in all Red Sea International Film Festival venues. 
The material from the recordings may be used for social media, 
advertising, and/or marketing purposes. Please note that upon 
entering a Red Sea International Film Festival venue, you consent to 
appearing in all such media materials without compensation.

تتاح األفالم غير الناطقة باإلنجليزية بترجمة إنجليزية وعربية. بينما تتاح األفالم 
الناطقة بالعربية بترجمة إنجليزيّة.

تخضع جميع مواقع مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي للتصوير الفوتوغرافي وتصوير 
الفيديو والتسجيالت الصوتية، ويمكن استخدام كل وأي مادة ألغراض مثل وسائل 
التواصل االجتماعي واإلعالن والتسويق. لذلك ننوه بأنكم وبمجرد دخولكم لمواقع 

المهرجان، فأنتم توافقون على الظهور في جميع هذه المواد اإلعالمية دون تعويض.

INFORMATION

& VIDEOGRAPHY

SUBTITLING

PHOTOGRAPHY
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Trophy and 50,000 USD cash prize.

The Film Alula Best Saudi Film Award celebrates Saudi talents that showcase 
authentic portrayals and innovative visions that remain true to heritage 
and cultural identity. The award is an opportunity for Saudi cinematic 
productions to be discovered by national and international filmmaking 
communities. Audiences can vote for Saudi films by scanning the QR code on 
the back of film tickets. 

50,000 USD cash prize.

The award’s primary goal is to include the audience, film lovers, film critics, 
and filmmakers in the process of honoring creativity, including cinematic 
imagination, critical awareness, and enriched tastes in art and aesthetics. 
Through the language of cinema, the Film AlUla Audience Award bridges 
communication between directors and film lovers. Audiences can vote for 
international films by scanning the QR code on the back of film tickets. 

In partnership with Film AlUla, these prestigious awards celebrate Saudi 
and international talent and offer unwavering support to creative cinematic 
expression. Audiences can place their votes for the two award categories by 
scanning the QR code on the back of their film tickets.

FILM ALULA BEST SAUDI FILM AWARD

FILM ALULA AUDIENCE AWARD

كأس وجائزة نقدية بقيمة 50,000 دوالر أمريكي.

تحتفي الجائزة بالمواهب المحلّية التي تعكس أصالًة في الطرح، ضمن رؤى مبتكرة تحتفظ 
بوفائها للهويّة والتراث. تفتح الجائزة أيًضا نافذًة تكشف المشهد السينمائي السعودي، 

وتطّل على المجتمع السينمائي الدولي. على أن تتاح فرصة التصويت لألفالم السعودية 
من خالل الكود المطبوع على تذكرة كل فيلم.

جائزة نقدية بقيمة 50,000 دوالر أمريكي.

تنطلق الجائزة من هدف إشراك الجمهور وعّشاق السينما والنّقاد وصناع األفالم في 
عمليّة تتويج اإلبداع، بما تتضمن من إلهام للخيال السينمائي، وبناء للوعي النقدي، وإثراء 

للذائقة الفنّية والحواس الجماليّة. تتطلع جائزة الجمهور من فيلم الُعال ومن خالل لغة 
السينما إلى بناء جسر تواصل بين المخرج وعشاق السينما على أن تتاح فرصة التصويت 

لألفالم العالمية من خالل الكود المطبوع على تذكرة كل فيلم.

يقدم المهرجان بالشراكة مع فيلم العال هاتين الجائزتين المرموقتين اللتين تحتفيان بالمواهب 
السعودية والعالمية كدعم سخي للتعبير السينمائي اإلبداعي. بإمكان الجمهور أن يصوت على 

الجائزتين عبر الكود المطبوع على تذكرة كل فيلم.

جائزة أفضل فيلم سعودي من فيلم الُعال

جائزة الجمهور من فيلم الُعال
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The main Festival venue is the Ritz-Carlton Hotel, from 
December 1 – 10, 2022, from 05:00 PM to 01:00 AM, hosting 
the following: Red Carpet, Red Sea Gala Theatre, Red Sea 
Lounge, Partners’ Lounge, Red Sea Souk, VR Zone, Festival 
Garden, and Welcome Zone: Festival Information, Box 
Office, Accreditation.

The outdoor screenings will be hosted at The Red Sea 
Outdoor Screening venue, which is located at the Al Hamra 
Corniche Park, opposite the Ritz-Carlton Hotel.

The VOX Cinema screenings will be held at the Red Sea Mall 
at the following screens:

VOX Cinemas – Screen 1
VOX Cinemas – Screen 2
VOX Cinemas – Screen 3
VOX Cinemas – Screen 4
VOX Cinemas – Screen 5
VOX Cinemas – Screen 6
VOX Cinemas – Screen 7 IMAX
VOX Cinemas – Screen 8 VIP

THE RITZ-CARLTON 
HOTEL

AL HAMRA 
CORNICHE PARK

VOX CINEMA VENUES صالـــة ڤوكـــس سينمـــا

ينطلق موقع المهرجان الرئيس من فندق الريتز كارلتون، ابتداًء من 1 وحتّى 
10 ديسمبر 2022 ، وذلك من الساعة الخامسة مساًء وحتّى الواحدة صباًحا. 

ويحتضن كّل ًمما يلي: السّجادة الحمراء، مسرح العروض االفتتاحية، سوق 
البحر األحمر، مقهى السوق، منطقة الواقع االفتراضي، حديقة المهرجان، صالة 

االستقبال والتي تتكّون كّل من: مكتب شبّاك التذاكر، مكتب شؤون المهرجان، 
و مكتب شؤون االنتساب.

مسرح البحر اآلحمر لعروض الهواء الطلق، بمتنّزه كورنيش الحمراء في جدّة، 
مقابل فندق الريتز كارلتون.

ڤوكس سينما في ردسي مول من خالل الشاشات التالية:

ڤوكس سينما – الشاشة 1
ڤوكس سينما – الشاشة 2
ڤوكس سينما – الشاشة 3
ڤوكس سينما – الشاشة 4
ڤوكس سينما – الشاشة 5
ڤوكس سينما – الشاشة 6

)IMAX( 7 ڤوكس سينما – الشاشة
ڤوكس سينما – الشاشة الڤي آي بي 8

فنــدق الريتــز كارلتــون

متنـــزّه كورنيـــش الحمـــراء
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FESTIVAL
TIMINGS

30 نوفمبر – 8 ديسمبر، من الساعة 09:00 صباًحا إلى 06:00 مساًء
مكتب شؤون االنتساب

17 نوفمبر – 10 ديسمبر، من الساعة 10:00 صباًحا إلى 12:00 في منتصف الليل
ڤوكس سينما في ردسي مول

17 نوفمبر – 10 ديسمبر، من الساعة 10:30 صباًحا إلى 12:30 في منتصف الليل
شبّاك تذاكر ڤوكس سينما في ردسي مول

1 – 10 ديسمبر، من الساعة 05:00 مساًء إلى 01:00 في منتصف الليل
مسرح البحر األحمر لعروض الهواء الطلق

3 – 6 ديسمبر، من الساعة 09:00 صباًحا إلى 06:00 مساًء
 سوق البحر األحمر

3 – 6 ديسمبر، من الساعة 10:00 صباًحا إلى 06:00 مساًء
قاعة العارضين

3 – 6 ديسمبر، من الساعة 09:00 صباًحا إلى 06:30 مساًء
قاعة مؤتمرات السوق

3 – 6 ديسمبر، من الساعة 09:00 صباًحا إلى 05:30 مساًء
سينما البحر األحمر

7 – 8 ديسمبر، من الساعة 09:30 صباًحا إلى 06:00 مساًء
أيام المواهب

1 ديسمبر، من الساعة 10:00 صباًحا إلى 11:00 مساًء
المركز اإلعالمي للبحر األحمر

ACCREDITATION OFFICE 
November 30 – December 8, from 09:00 AM to 06:00 PM

VOX CINEMAS RED SEA MALL 
November 17 – December 10, from 10:00 AM to 12:00 AM

VOX CINEMAS – RED SEA MALL BOX OFFICE 
November 17 – December 10, from 10:30 AM to 12:30 AM

OUTDOOR SCREENING AND CONCERT VENUE 
December 1 – 10, from 05:00 PM to 01:00 AM

RED SEA SOUK 
December 3 – 6, from 09:00 AM to 06:00 PM

EXHIBITOR HALL 
December 3 – 6, from 10:00 AM to 06:00 PM

SOUK CONFERENCE ROOM 
December 3 – 6, from 09:00 AM to 06:30 PM

RED SEA CINEMA 
December 3 – 6, from 09:00 AM to 05:30 PM

TALENT DAYS 
December 7 – 8, from 09:30 AM to 06:00 PM

MEDIA OFFICES 
Thursday 1 December, from 10:00 AM to 11:00 PM 
December 2 – 10, from 09:00 AM to 11:00 PM

FESTIVAL GARDEN 
December 2 – 10, from 09:00 AM to 11:00 PM

FESTIVAL OFFICE 
December 1 – 10, from 09:00 AM to 11:00 PM
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From local seafood to international cuisine, Jeddah is home to 
diverse eateries that cater to all culinary preferences. Present your 
Festival badge and enjoy a range of generous discounts at any of the 
following restaurants or cafés:

RESTAURANT 
AND CAFE 
RECOMMENDATIONS

الخصم: 20%
الخدمة المقدمة:

مقهى وجاز | فاخر 
ساعات العمل:

من 08:30 صباًحا إلى 12:00 
منتصف الليل | الجمعة:

من 04:00 مساًء إلى 01:00 
صباًحا.

الموقع:
طريق الملك عبد العزيز، حي 

الشاطئ
للتواصل: 0546770520

Discount: 20%
Service Provided:
Café, Jazz, and Luxury 
Working Hours:
Saturdays to Thursdays,
08:30 AM – 12:00 AM,
Fridays 04:00 PM – 1:00 AM
Location:
Al-Malik Road, Al-Shatie 
District
Contact: 0546770520

NOUG
CAFÉ

 نوق
مقهى

تعد جدة موطنًا للعديد من المطابخ التي تُرضي جميع األذواق، من المأكوالت البحرية 
المحلية إلى األصناف العالمية. مع خالل إظهار شارة المهرجان، يمكنكم االستمتاع 

بمجموعة من الخصومات السخيّة في كّل من المطاعم والمقاهي التالية:

الخصم: 15%
الخدمة المقدمة:

مقهى
ساعات العمل:

من 07:30 صباًحا إلى 02:00
صباًحا | الجمعة:

من 01:00 ظهًرا إلى 03:00 صباًحا
الموقع:

ع الكيال، الروضة شار
للتواصل:

0542800959

Discount: 15%
Service Provided:
Café
Working Hours:
Saturdays to Thursdays:
07:30 AM – 02:00 AM, Fridays: 
01:00 PM – 03:00 AM
Location:
Al-Kayal Street, Al-Rawdah 
District
Contact: 0542800959

GATHERING
CAFÉ

جاذرينج
مقهى

CAFÉS
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الخصم: 15%
الخدمة المقدمة:

مقهى متخصص
ساعات العمل:

من 8:00 صباًحا إلى 12:00 منتصف الليل
الموقع:

البلد، وقف نصيف
للتواصل:

0538233916

الخصم: 15%
الخدمة المقدمة:

خدمة داخلية وخارجية
ساعات العمل:

24 ساعة
الموقع:

طريق األمير ماجد، حي الروضة
للتواصل:

0569878736

Discount: 15% 
Service Provided:
Specialty Coffee
Working Hours:
08:00 AM – 12:00 AM
Location:
Ali Nassif Street, Al-Balad District 
Contact:
0538233916

Discount: 15%
Service Provided:
Takeout and Dine-In 
Working Hours:
24/7
Location:
Prince Majid Road,
Al-Rawdah District
Contact: 0569878736

MEDD CAFÉ AND 
ROASTERY

QATARAT
CAFÉ

مقهــــــــــى
ومحمصة مد

قهـــــوة
قطــرات 

مطعم فاخر
الخصم: 20%

الخدمة المقدمة:
فطور وغداء وعشاء وخدمة

تقديم طعام
ساعات العمل:

من 07:00 صباًحا إلى 12:00 منتصف الليل 
الموقع:

ع الكيال، شار
حي الروضة

للتواصل:
0547566040

Fine Dining
Discount: 20%
Service Provided:
Breakfast, Lunch, Dinner, 
and Catering
Working Hours:
07:00 AM – 12:00 AM
Location:
Al-Kayal Street,
Al-Rawdah District 
Contact:
0547566040

BRIOCHÉ بريوشيـــــه 

الخصم: 10%
الخدمة المقدمة:

القهوة والحلويات
ساعات العمل:

من 07:30 صباًحا إلى 12:00 منتصف الليل
الموقع:
الروضة

للتواصل:
0564109094

Discount: 10%
Service Provided:
Coffee and Dessert 
Working Hours:
07:30 AM – 12:00 AM
Location:
Prince Saud Al-Faisal Street, 
Al-Rawdah District
Contact:
0564109094

ZANZIBAR زنجبار

RESTURAUNTS
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مطعم فاخر
الخصم: 20%

الخدمة المقدمة:
مأكوالت يابانية فاخرة

ساعات العمل:
من 01:00 ظهًرا إلى 01:00 صباًحا

الموقع:
ع األندلس، شار

حي الروضة
للتواصل:

0578349723

Fine Dining
Discount: 20%
Service Provided:
Japanese Fine Dining
Working Hours:
01:00 PM – 01:00 AM
Location:
Al-Andalus Street
Al-Rawdah District
Contact:
0578349723

MYAZU ميازو

مطعم برجر
الخصم: 15%

الخدمة المقدمة:
الطلبات الخارجية والداخلية

ساعات العمل:
من 11:00 صباًحا إلى 02:00 صباًحا

الموقع:
ع عبد المقصود خوجة، شار

حي الروضة
للتواصل:

0559333963

Burger Restaurant
Discount: 15%
Service Provided:
Take-Out and Dine-In
Working Hours:
11:00 AM – 02:00 AM
Location:
Abdul Maqsud Khojah Street, 
Al-Rawdah District
Contact:
0559333963

BURGO بورقو

شاورما
الخصم: 20%

الخدمة المقدمة:
خارجية

ساعات العمل:
يوميًا من 01:00 ظهًرا إلى 03:00 صباًحا 

الموقع:
طريق األمير ماجد،

حي المروة
للتواصل:

0533341472

Shawerma
Discount: 20%
Service Provided:
Take-Out
Working Hours:
Daily, 01:00 PM – 03:00 AM
Location:
Prince Majid Road,
Al-Marwah District
Contact:
0533341472

LAFFAلفة

مطعم فاخر
الخصم: 20%

الخدمة المقدمة:
مأكوالت إيطالية فاخرة

ساعات العمل:
من 01:00 ظهًرا إلى 12:00 

منتصف الليل 
الموقع:

ع األمير محمد بن عبد  شار
العزيز، حي الروضة

للتواصل:
0504577599

Fine Dining
Discount: 20%
Service Provided:
Italian Fine Dining
Working Hours:
01:00 PM – 12:00 AM
Location:
Prince Mohammed Bin Abdulaziz 
Street, Al-Rawdah District
Contact: 
0504577599

CICCHETTI شيكتــــــي
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مطعم هندي
الخصم المقدم: 15%

الخدمة المقدمة:
قائمة طعام اختيارية

ساعات العمل:
من 01:00 ظهًرا إلى 12:00 منتصف الليل

الموقع:
ع أحمد العطاس، شار

حي الزهراء
للتواصل:

0545448188

مطعم فاخر
الخصم: 20%

الخدمة المقدمة:
مأكوالت كورية فاخرة

ساعات العمل:
من 01:00 ظهًرا إلى 11:00 مساًء

الموقع:
ع األمير سعود الفيصل، شار

حي الروضة
للتواصل:

0568767234

Indian Restaurant
Discount: 15%
Service Provided:
À la carte menu
Working Hours:
01:00 PM – 12:00 AM
Location:
Ahmad Al-Attas Street,
Al-Zahra District
Contact: 
0545448188

Fine Dining
Discount: 20%
Service Provided:
Korean Fine Dining
Working Hours:
01:00 PM – 11:00 PM
Location:
Prince Saud Al-Faisal Street, 
Al-Rawdah District
Contact:
0568767234

BABA
KHAN

SURA

بابا
خان

سورا

مطعم فاخر
الخصم: 15%

الخدمة المقدمة:
الطلبات الداخلية

ساعات العمل:
اإلفطار المتأخر: من 09:00 صباًحا إلى 

02:00 ظهًرا | العشاء: من 06:00 مساًء 
إلى 12:00 منتصف الليل

ع أحمد العطاس، الموقع: شار
حي الزهراء

للتواصل:
0578349723 / 0568069492

المأكوالت والمشروبات
الخصم: 15%

الخدمة المقدمة:
المأكوالت والمشروبات

ساعات العمل:
من 12:00 ظهًرا إلى 12:00 

منتصف الليل
الموقع:

ع محمود نصيف، شار
حي األندلس

للتواصل:
0550533540

Fine Dining
Discount: 15%
Service Provided:
Dine-In
Working Hours:
Brunch: 09:00 AM – 02:00 PM
Dinner: 06:00 PM – 12:00 AM
Location: Ahmad Al Attas Street, 
Al-Zahra District
Contact:
0568069492 / 0578349723

Food and Beverage
Discount: 15% 
Service Provided:
Food and Beverage
Working Hours:
12:00 PM – 12:00 AM
Location:
Mahmoud Nassif Street, 
Al-Andalus District
Contact:
0550533540

MEDLEY

LAYLA’S
GOURMET

ميدلي

ليلى
جورميه
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مطعم فاخر
الخصم: 15%

الخدمة المقدمة:
مشاوي

ساعات العمل:
من 12:00 ظهًرا إلى 12:00 منتصف الليل

الموقع:
ع األمير سعود الفيصل، شار

حي الروضة
للتواصل:

0549991717

مطعم فاخر
الخصم: 10%

الخدمة المقدمة:
المأكوالت والمشروبات

ساعات العمل:
من 01:00 ظهًرا إلى 12:00 منتصف الليل

الموقع:
ع األمير سلطان، شار

حي الروضة
للتواصل:

0538235566

Fine Dining
Discount: 15%
Service Provided:
Grilled Food
Working Hours:
12:00 PM – 12:00 AM
Location:
Prince Saud Al-Faisal Street, 
Al-Rawdah District
Contact:
0549991717

Fine Dining
Discount: 10%
Service Provided:
Food and Beverage
Working Hours:
01:00 PM – 02:00 AM
Location:
Prince Sultan Road,
Al-Rawdah District
Contact: 
0538235566

SULTAN’S
STEAKHOUSE

AGAVE
RESTAURANT

سلطان
ستيك هاوس

مطعم
أغاڤي

مطعم ياباني
الخصم: 10%

الخدمة المقدمة:
مأكوالت يابانية
ساعات العمل:

من 01:00 ظهًرا إلى 01:00 صباًحا
الموقع:

ع صاري، شار
حي الروضة

للتواصل:
0505687349

مطعم فاخر
الخصم: 10%

الخدمة المقدمة:
المأكوالت والمشروبات

ساعات العمل:
بالحجز فقط )ثالثة أيام مقدًما(

الموقع:
ع الملك، شار
حي الفيصلية

للتواصل:
0532500123

Japanese Food
Discount: 10%
Service Provided:
Japanese Food
Working Hours:
01:00 PM – 01:00 AM
Location: 
Sari Street, Al-Rawdah District
Contact:
0505687349

Fine Dining
Discount: 10%
Service Provided:
Food and Beverage
Working Hours:
Reservation Only
(three days in advance)
Location: 
Al-Malik Road,
Al Khalidiyah District
Contact:
0532500123

GOLD SUSHI
CLUB

KUURU

جولد سوشي
كلوب

كورو
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مطعم فاخر
الخصم: 10%

الخدمة المقدمة:
المأكوالت والمشروبات 

ساعات العمل:
األحد إلى الخميس،

من 07:30 صباًحا إلى 12:00 منتصف الليل.
الجمعة والسبت:

من 01:00 ظهًرا إلى 04:00 مساًء
ومن 07:00 مساًء إلى 12:00 منتصف 

الليل
الموقع:

ع نجم الثاقب، شار
حي الخالدية

للتواصل:
0505608190

Fine Dining
Discount: 10%
Service Provided:
Food and Beverage
Working Hours:
Sundays to Thursdays,
07:30 AM – 12:00 AM,
Fridays to Saturdays,
01:00 PM and 04:00 PM
and 07:00 PM – 12:00 AM
Location:
Najm Al-Thaqib Street,
Al Khalidiyah District
Contact:
0505608190

MULTAQA الملتقى

الخصم: 10%
الخدمة المقدمة:

اإلفطار طوال اليوم
ساعات العمل:

من 08:00 صباًحا إلى 04:00 مساًء
الموقع:

طريق األمير ماجد،
حي المروة

للتواصل:
0550051400

Discount: 10%
Service Provided:
All-Day Breakfast
Working Hours:
08:00 AM – 04:00 PM
Location:
Prince Majid Road,
Al-Marwah District
Contact:
0550051400

FATOOR
FARES

فطور
فارس

مطعم فاخر
الخصم: 10%

الخدمة المقدمة:
المأكوالت والمشروبات

ساعات العمل:
بالحجز فقط

)قبل 24 ساعة مقدًما( 
الموقع:

طريق الملك عبد العزيز،
حي الخالدية

للتواصل:
0126060606

Fine Dining
Discount: 10%
Service Provided:
Food and Beverage
Working Hours:
Reservation Only
(24 hours in advance)
Location: 
Al-Malik Road,
Al Khalidiyah District
Contact:
0126060606

TOKI توكي

مطعم نباتي
الخصم: %10 إلى 15%

الخدمة المقدمة:
وجبات خفيفة صحية من الشوفان

ساعات العمل:
من 12:00 ظهًرا إلى 06:00 مساًء

)تقبل الطلبات المسبقة قبل 48 
ساعة(

الموقع:
ع محمد بن مسلمة، شار

حي النهضة
للتواصل:

0505619022

Vegetarian Food
Discount: 10% to 15%
Service Provided:
Healthy Oat Snacks
Working Hours: 
Saturdays to Sundays,
12:00 PM – 06:00 PM 
(orders accepted 48 hours 
in advance)
Location:
Muhammad Ibn Maslama 
Street, Al-Nahdhah District 
Contact: 0505619022

LET’S
OAT

لتس
آوت
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ABOUT
SAUDI ARABIA
عن المملكة
العربية السعودية
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العربية السعودية



It is the largest country in the Arab World and it consists of thirteen 
regions. Each region holds a distinct and vibrant identity, yet are 
united in their common social values of generosity, courage, hospi-
tality, and keenness on strong familial bonds.

This diversity extends to include heritage, which is adorned with a 
contrast in dialects, traditions, architecture, and culinary arts. It is 
also reflected in each region’s visual identity and heritage of story-
telling. The past and present of Saudi creativity is characterized by 
its sweet poetry and folk tales, along with a remarkable richness of 
cinema and music. With all these interwoven aspects, Saudi Arabia 
is distinguished by its unique culture within the vast space of human 
narrative.

For more details, please visit the official Visit Saudi website: 
www.visitsaudi.com

تتألّق المملكة العربية السعودية بتنّوع جغرافي وثقافي ملحوظ، ويمتدّ عمقها الحضاري 
إلى آالف السنين، كما تعدّ أكبر دول العالم العربي، وتتألّف من ثالث عشرة محافظة، ومع 

انفراد كّل منطقة بهويّة مميزة ونابضة، إال أنهم يتّحدون جميًعا في قيمهم االجتماعية 
المشتركة المتمثّلة في حّب العطاء والشجاعة وكرم الضيافة والترابط األسري.

يمتدّ هذا التنّوع ليشمل تراثها الذي يتزيّن بتباين في اللهجات والتقاليد وفنون العمارة 
والطهي وينعكس أيًضا على الطابع البصريّ واإلرث القصصي لكّل منطقة. يتّسم اإلبداع 

السعودي في ماضيه وحاضره بالِشعر العذب والحكايات الشعبيّة، جنبًا إلى ثراء الفت في 
مجالي السينما والموسيقى، ومع اجتماع كّل هذه األبعاد في نسيج واحد، تتميّز المملكة 

العربية السعودية بثقافتها الفريدة ضمن الفضاء اإلنساني الفسيح.

لمزيد من التفاصيل الرجاء زيارة موقع روح السعودية:
www.visitsaudi.com

SAUDI ARABIA SHINES WITH REMARKABLE 
GEOGRAPHICAL AND CULTURAL DIVERSITY 
AND ITS CIVILIZATIONAL DEPTH EXTENDS 
BACK TO THOUSANDS OF YEARS AGO

تتألق المملكة العربية السعودية بتنّوع 
جغرافي وثقافي ملحوظ، ويمتدّ عمقها 

الحضاري إلى آالف السنين
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CONTACT
INFORMATION
معلومـــــــات
التواصـــــــــل

CONTACT
INFORMATION
معلومـــــــات
التواصـــــــــل



The Ritz-Carlton Jeddah 

accreditation@redseafilmfest.com

info@redseafilmfest.com

sponsorship@redseafilmfest.com

souk@redseafilmfest.com

media@redseafilmfest.com

customerservice@redseafilmfest.com 

guest@redseafilmfest.com

920051177

FESTIVAL LOCATION

ACCREDITATION INQUIRIES 

FESTIVAL EMAIL ADDRESS

SPONSORSHIP INQUIRIES 

SOUK INQUIRIES

PRESS INQUIRIES

BOX OFFICE FESTIVAL
CUSTOMER SERVICES

GUEST RELATIONS

INFORMATION DESK HOTLINE

accreditation@redseafilmfest.com 
االستفسارات الخاصة باالنتساب

info@redseafilmfest.com 

البريد اإللكتروني للمهرجان

sponsorship@redseafilmfest.com
االستفسارات الخاصة بالرعاية

submissions@redseafilmfest.com 
االستفسارات الخاصة بطلبات التقديم

souk@redseafilmfest.com

االستفسارات الخاصة بسوق البحر األحمر

media@redseafilmfest.com

االستفسارات الخاصة بالصحافة

guest@redseafilmfest.com 
عالقات الضيوف 

customerservice@redseafilmfest.com 

خدمة العمالء لشباك التذاكر ومهرجان البحر 
األحمر السينمائي الدولي

920051177
الرقم المباشر لمكتب االستعالمات

موقع المهرجان
فندق الريتز كارلتون، جدة
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