
ABOUT US
Plan your next meeting, conference, graduation ceremony or 
corporate event at Oman Tourism College. The college is per-
fectly located near Muscat International Airport and is in close 
proximity to the OMAN AIR headquarter.

Our campus along with its facilities provides excellent grounds to 
celebrate or organize any private or corporate event.

WE PROVIDE
FACILITY RENTALS
Enjoy our setting with convenient access, free 
parking, internet connectivity, on-site catering 
and audio visual equipment. 

A range of facilities, rental equipment and sup-
port services are provided at reasonable rates. 

Our featured amenities include:

• 2 Multi-purpose / Function Halls (max, seating capacity: 500)
• Banquet Hall (max. seating capacity: 200) 
• Fully equipped class rooms (seating capacity: 30-60)
• 6 IT Labs with 25 workstations each
• 3 Satellite kitchens & 1 bulk kitchen for caterings up to 1000  
 people
• Open courtyard (max. seating capacity: 300)

CATERING SERVICES
From basic Omani coffee for small meetings to 
large scale events, OTC can provide you with 
quality and innovative catering services (on & 
off - campus) backed by diverse and experi-
enced international chefs, service oriented staff 
and students and a wide range of international 
culinary delights.

The catering services provide students with additional training 
on food and beverage services, as well as day to day experience 
on the job.

By choosing Oman Tourism College, you will be providing our 
students with that extra experience required to build a successful 
career.

RENT 
OUR 

HALLS

CONTACT US OMAN TOURISM COLLEGE
Tel.: +(968)24512-360/-361
Whatsapp: +(968)99261916
E-Mail: otcevents@otc.edu.om

MAKE AN EVENT
OUT OF ANY OCCASION

CATERING & RENTAL FACILITIES
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  حنن نقدم
تأجير المرافق

 ميكنك اإلستمتاع بطرق إعدادنا وترتيبنا مع مزايا سهولة الوصول
 ومواقف السيارات اجملانية واإلتصال بشبكة اإلنرتنت وخدمة توفري

 وجتهيز اإلمداد الغذائي واملعدات واألجهزة السمعية والصوتية.
 كما يتوفر لدينا عدد من املرافق والتسهيالت واألجهزة واخلدمات

املساندة بأسعار مناسبة للغاية

وتشمل املرافق املميزة لدينا:

القهوة خدمة  من  متوفرة  الغذائي  واإلمداد  التموين   خدمات 
والوالئم البوفيهات  إىل  اخلفيفة  واملأكوالت  األصيلة   العمانية 
للسياحة عمان  كلية  احلجم.  كبرية  والفعاليات   للمناسبات 
عالية جبودة  الغذائي  واإلمداد  التموين  خدمات  تقدمي   بإمكاهنا 
وذلك الكلية(،  حرم  وخارج  )داخل  وجذابة  مبتكرة   وبصورة 
الشيفات من  واسعة  خربة  ذات  ومتنوعة  ماهرة  خنبة  أيدي   على 

  قاعاتنا تأجري

اتصل بنا
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 خطط إلجتماعك القادم ، مؤمتر ، حفل خترج ، أو مناسبة لعمل جتاري أو مهين يف كلية عمان للسياحة
الدويل مسقط  مطار  من  بالقرب  للغاية  ومناسب  متميز  مكان  يف  الكلية   تقع 
السيب توليب  جولدن  وفندق  العماين  للطريان  الرئيسي  املكتب  من  مقربة  وعلى 

 نقوم بتجهيز الفعالية املالئمة
 لكل مناسبة أو حدث

الغذائي واإلمداد  التموين   خدمات 
والتسهيالت املرافق  وتأجري 

معلومات عنا

قاعتان للمناسبات متعددة األغراض بطاقة إستيعابية قصوى ٥٠٠ فرد
قاعة حفالت بطاقة إستيعابية قصوى ٢٠٠ فرد

قاعات دراسية كاملة التجهيز بطاقة إستيعابية من ٣٠-٦٠ فرد
٦ معامل لتكنولوجيا املعلومات يف كل منها عدد ٢٥ جهاز كمبيوتر

 ٣ مطابخ منفصلة ختصصية ومطبخ كبري عام لتجهيز وتوريد اإلمداد الغذائي لعدد
١٠٠٠ فرد

فناء مفتوح بطاقة إستيعابية قصوى٣٠٠ فرد

• 
• 
• 
• 
• 

• 

اخلدمة والطالب متميز من مقدمي  العاملية، وطاقم  املطابخ  أمناط  ميثلون كافة   الدوليني 
تقدم الغذائي  واإلمداد  التموين  خدمات  الطهي.   فنون  من  متعددة  وأذواق   املتدربني 
 لطالب الكلية خربة تدريبية إضافية ومتميزة يف خدمات األغذية واملشروبات، باإلضافة
بتقدمي تقوم  سوف  للسياحة،  عمان  بإختيار كلية  العملي.  للتدريب  يومية  جتربة   إىل 
تلك اخلربة اإلضافية لطالبنا واملطلوبة لصقل مهاراهتم حنو بناء مستقبل مهين ناجح هلم
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كلية عمان للسياحة
+(968)24512-360/-361
 واتساب :99261916(968)+
otcevents@otc.edu.om البريد االلكتروني
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