
THE	MERCHANT	HOUSE:	THE	ONLY	5-STAR	BOUTIQUE	HOTEL	IN	THE	REGION	
 
August 2020 – Manama, Bahrain, The	Merchant	House,	awarded	the	Best	Boutique	Hotel	
in	 the	 region,	 offers	 its	 guests	 a	 unique	 stay	 immersed	 with	 world-renowned	 fine	 art	
coupled	 with	 rich	 local	 Bahraini	 culture.	 The	 distinctive	 characteristics,	 facilities,	 and	
inspired	 service	 at	 The	Merchant	House	have	earned	 it	 its	 spot	 in	 the	 Top	10%	of	hotels	
worldwide,	and	recently	won	the	2020	Traveller’s	Choice	Award	on	Tripadvisor.	
	
This	5-star	boutique	hotel	has	caught	the	attention	of	many	locals	and	tourists	alike.	It	is	a	
hot-spot	particularly	 for	art-lovers	 for	the	curated	art	collection.	The	growing	collection	of	
over	 200	 pieces	 features	 up	 and	 coming	 local	 artists	with	 the	 likes	 of	Aysha	Almoayyad,	
Mustafa	Halwachi,	Balqees	Fakhro,	Omar	AlRashid,	and	Abbas	Almosawi;	as	well	as	other	
world-famous	artists	such	as	Warhol,	Picasso,	Hirst,	and	Matisse.		
	
With	 an	 in-house	 spa	 that	 won	 OHLALA’s	 Spa	 and	 Wellness	 nomination	 in	 2020,	 The	
Merchant	House	 is	 appreciated	 for	 its	distinguished	amenities,	with	 the	artistic	 twist.	 The	
Merchant	House’s	Café	Gray,	is	home	to	the	hotel’s	library,	with	a	large	collection	of	books,	
offering	 an	 ambient	 and	 intimate	 space	 for	 guests	 to	wind	 down.	 Including	 the	exclusive	
experience	 that	 Café	 Gray	 offers,	 this	 inspired	 boutique	 hotel’s	 pride	 and	 joy	 lies	 in	 its	
rooftop	terrace.		
	
As	the	best	rooftop	in	town,	overlooking	the	city,	the	terrace	features	furniture	made	with	
famous,	 replenished,	 handcrafted	 fabrics.	 Guests	 and	 visitors	 can	 enjoy	 a	 fine	 dining	
experience	on	 the	 rooftop	 terrace	at	 Indigo,	 the	 in-house	 restaurant,	offering	an	array	of	
cuisines	 and	 excelling,	 particularly,	 in	 Mediterranean	 and	 Asian	 cuisine.	 The	 Indigo	
restaurant	also	uses	a	variety	of	 fresh	herbs	sourced	directly	 from	The	Merchant	House’s	
very	own	terrace	garden,	including	rosemary,	lavender,	jasmine,	and	lots	more.	
	
Additionally,	the	boutique	hotel	has	been	further	recognised	and	nominated	for	a	series	of	
other	 awards	 including	Best	 Business	 Traveller,	World	 Travel	 Awards,	 and	 LTG’s	 Luxury	
Boutique	Hotel	of	 the	Year	awards,	 Leaders	 in	Hospitality	Award	 in	2019	 that	 testify	 for	
the	hotel’s	reputation.		
	
As	the	Kingdom	prepares	to	reopen	for	dine-in,	post-COVID,	on	the	3rd	of	September,	The	
Merchant	House	 is	 proud	 to	 announce	 the	 reopening	 of	 Indigo	 and	 Café	Gray.	TMH	will	
welcome	guests	to	dine-in	at	the	most	unique	hotel	in	the	region,	of	course	with	health	and	
safety	 precautions	 as	 advised	 by	 the	Ministry	 of	 Health.	 With	 personalised	 and	 intuitive	
service,	prime	location	for	local	culture	and	history,	unique	interiors,	and	amenities;	guests	
are	guaranteed	a	bespoke	experience	-	all	within	the	heart	of	Bahrain.	

	
-	END	-	

	
	
	
About	The	Merchant	House		
Located	next	to	the	vibrant	Bab	Al	Bahrain	souq,	this	new	boutique	hotel	comes	at	an	exciting	time	as	the	area	
is	currently	being	regenerated	to	re-establish	the	prominence	of	downtown	Manama.	With	only	46	beautifully	



appointed	 suites,	 The	 Merchant	 House	 features	 a	 unique	 collection	 of	 contemporary	 art	 and	 bursts	 with	
exciting	work	by	well-established	Bahraini	and	international	artists	alongside	talent	from	around	the	gulf.	

ذا میرشانت ھاوس: فندق البوتیك الخمس النجوم الوحید في المنطقة  
 

ــ المنامة، البحرین، یقدم ذا میرشانت ھاوس لضیوفھ الفرصة إلقامة فریدة من نوعھا وسط اللوحات الفنیة الجمیلة  ٢٠٢٠أغسطس 
لمدمج لمیًا وا لمشھورة عا ة بالثقافة البحرینیة المحلیة الغنیة. لقد حاز ذا میرشانت ھاوس على جائزة أفضل فندق بوتیكي في المنطقة، ا

٪ من ١٠ولقد كانت الخصائص والمرافق والخدمات الممیزة في ذا میرشانت ھاوس ھي سبب حصول الفندق على مكانتھ بین أفضل 
بجائزة خیار الم ا  فوزه مؤخرً لم و ادق حول العا المقدمة من موقع ترب أدفایزر. ٢٠٢٠سافر الفن  

 
جذب ھذا الفندق البوتیكي ذو الخمس نجوم اھتمام العدید من السكان المحلیین والسیاح على حد سواء، حیث أصبح نقطة التقاء عشاق 

ة فنیة لفنانین قطع  ٢٠٠الفن ومحبي المجموعات الفنیة المنسقة، حیث تضم ھذه المجموعة المتزایدة بشكل مستمر ما یزید عن 
محلیین صاعدین أمثال عائشة المؤید ومصطفى حلواجي وبلقیس فخرو وعمر الراشد وعباس الموسوي، باإلضافة إلى فنانین آخرین 

عالمیین مثل وارھول وبیكاسو وھیرست وماتیس.  
 

. یحظى ذا ٢٠٢٠یة لعام كما یحتوي الفندق على منتجع صحي داخلي والذي فاز بالترشیح لجائزة اوه الال للمنتجعات الصح
ان  تبر مك فیھ قري والذي یع أیضًا كا الك  فنیة، ھن لممیزة و المزینة بلمسات  م الكبیر نسبةً لمرافقھ ا االھتما لتقدیر و اوس با میرشانت ھ
َ إلى ھذه یة للضیوف. إضافة خاء حمیم تر ة اس الكتب لتمنح مساح مجموعة كبیرة من  توي على  لتي تح دق ا الفن ي مكتبة  ئي ف  استثنا

التجربة الحصریة التي یقدمھا كافیھ قري، تكمن بھجة وجمال الفندق في الشرفة المتواجدة على سطح الفندق.  
 

تمتلك الشرفة في ذا میرشانت ھاوس أفضل سطح في المملكة إلطاللتھا الممیزة على المدینة باإلضافة إلى أثاثھا الفرید المصنوع من 
ًا، ك ما یمكن للضیوف والزوار االستمتاع بتجربة طعام راقیة على الشرفة الموجودة على سطح األقمشة المشھورة والمصنوعة یدوی

الفندق وبالتحدید في مطعم اندیغو، یقدم ھذا المطعم الداخلي مجموعة من األطباق المتوسطیة على وجھ الخصوص واآلسیویة 
إعداد أطباقھ والتي یتم الحصول علیھا مباشرة من  الممتازة حیث یستخدم مطعم اندیغو مجموعة متنوعة من األعشاب الطازجة في

حدیقة الشرفة الخاصة بفندق ذا میرشانت ھاوس ،بما في ذلك إكلیل الجبل والخزامى والیاسمین وغیرھا الكثیر.  
 

فر من درجة رجال األعمال وج أفضل مسا ة  ئز ا جا یھ ما ف ُخرى ب األ ائز  جو لسلة من ال یحھ لس ندق البوتیك وترش كریم ف تم ت وائز سفر قد 
وھذه جمیعھا  ٢٠١٩وجائزة قادة الفنادق لعام  LTGجوائز أفضل فندق فاخر في العام المقدمة من عالمیة باإلضافة إلى 

جوائز تشھد على سمعة الفندق العالیة.  
 

لمملك ستعدادات ا نًا مع ا ام یغو وكافیھ قري وذلك تز ادة فتح مطعم اند باإلعالن عن إع نت ھاوس  ندق ذا میرشا ة إلعادة فتح یفخر ف
سبتمبر، لذا یسعد ذا میرشانت ھاوس بالترحیب بالضیوف لتناول العشاء في  ٣المطاعم في فترة ما بعد الكورونا وذلك في الموافق 

الصحة.  ة  تي نصحت بھا وزار ة والسالمة ال الصح یاطات  إجراءات واحت ة  اف تخاذ ك طبع مع ا قة، وبال لمنط ا في ا ألكثر تمیزً الفندق ا
بة خاصة في موقع المتمیز یتیح لك األجواء لالنغماس بالثقافة والتاریخ المحلیین بتصمیمات داخلیة ووسائل راحة فریدة استمتع بتجر

ین. لبحر ذلك في قلب ا نسى، كل  ة ال تُ تجرب یوف  لض تضمن ل  
 

 
ـ النھایة ـ  

 
 

عن ذا میرشانت ھاوس:  
بالحیاة، وقد تم إنشاؤه في وقت حساس حیث یتم تجدید المنطقة  یقع ھذا الفندق البوتیكي الجدید بجوار سوق باب البحرین النابض

وس  انت ھا میرش نامة، ھذا ویضم ذا  لم نة ا نة وسط مدی أسیس مكا ًا إلعادة ت ذاب،  ٤٦حالی میل وج بشكل ج مجھزة  عھا  وجمی ا فقط  ناحً ج
وعالمیین متمیزین إلى جانب العدید من  كما یتمیز بمجموعة فریدة من الفن المعاصر والكثیر من األعمال الرائعة لفنانین بحرینیین

الفنانین من جمیع أنحاء الخلیج.  
	
	
	
	



	
For media inquiries; 

 
Obai	&	Hill 
Design	and	PR	Agency	 
	 
Shreya	Rammohan 
www.obaiandhill.com 
Shreya@obaiandhill.com 
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