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منذ العام 1926 وجوديڤـا تقدم أفخر أنواع الشوكوالتة ومذاق ال يضاهى. 
مجموعة شوكوالتة »بريام« الرمضانية مستوحاة من األناقة والنبل 

والتقاليد العريقة وتجمع في حباتها نكهات لم يسبق لها مثيل. لقد 
تم تصميم مجموعة شوكوالتة »بريام« لتجربة استثنائية ومذاق ال ينسى 

برفقة األهل واألصدقاء.

Since 1926, Godiva has been offering the most prestigious 

chocolate experience. This Ramadan, it aims to bring 

together magnificent flavors with its Bayram Collection. 

Inspired by elegance, nobility and traditional drawings, 

the Baryam Collection is designed to share the delectable 

chocolate experience with your loved ones.

 نـدعــوكـــــم إلـــــى تــجـــربــــــة
عـــالـــــــــــم فـــــــــي   مـمــيــــــــزة 

الـشـــوكـــوالتـــة

WE INVITE YOU TO A 
UNIQUE CHOCOLATE 

EXPERIENCE...



Contact us
 info@godiva.com.sa

 WhatsApp: +966 59 130 7723

تواصل معنا

THE LEGEND 
OF LADY GODIVA

When Lady Godiva, wife of Lord 

Leofric, protested against the 

taxation of his subjects, a deal was 

struck: Lady Godiva would ride 

through the streets of Coventry, 

“clad in naught but her long 

tresses”, and if the population 

remained in shuttered buildings, 

their tax burden would be lifted. 

The following morning she made 

her famous ride. The citizens 

graciously stayed inside and 

Leofric kept his word and reduced 

the taxes. Lady Godiva won the 

hearts of many and her legend 

has lived on through the centuries. 

Nowhere is her passion, purity, 

sensuality, style and boldness 

more symbolized than in Godiva’s 

chocolates which in turn are sure 

to win the hearts of all those who 

taste them.

 أسـطــورة
ليـدي جـوديڤـا

عندما احتجت الليدي جوديڤـا، زوجة 
اللورد ليوفريك، على زيادة الضرائب على 

شعبه. تم االتفاق بأن تمتطي الليدي 
جوديڤـا جوادها وسط شوارع كوفينتري 

ال يغطي جسدها إال شعرها الطويل 
والكثيف. فإذا تجنب سكان المدينة 

النظر إليها وبقوا في منازلهم يسحب 
اللورد أوامره بزيادة الضرائب. وفي اليوم 

الموعود خرجت الليدي جوديڤـا في وضح 
النهار تمتطي جوادها وسط المدينة، 

ولكن سكان المدينة بقوا في منازلهم 
المقفلة األبواب والنوافذ ولم يرها أي 

شخص، هكذا فازت الليدي جوديڤـا 
باالتفاق  وبقلوب الكثيرين وتحولت إلى 
أسطورة. ال شيء يجسد شغف وصفاء 
وأحاسيس وجرأة الليدي جوديفا مثل 
شوكوالتة جوديڤـا التي حتمًا ستفوز 

بقلب كل من يتذوقها.



TRAYS

صـوانـــي

Godiva Chocolatier is synonymous 
with luxurious, decadent chocolate. 
These impressive chocolate 
cases placed prominently in all 
of our boutiques, are a statement 
designed to showcase our 
chocolates as luxuriously as jewelry. 
What could better complement our 
delicious Café offerings than an 
artfully crafted chocolate or two? 
Guests are also presented with 
the perfect opportunity to create 
a selection of chocolates to share 
their experience with colleagues or 
over dinner with friends.

لطالما ارتبط اسم جوديڤـا بالشوكوالتة 
الفاخرة والمذاق المميز. وقد تم تصميم 

عبوات الشوكوالتة الموضوعة في أماكن 
بارزة في متاجرنا لتجسد تفرد حبات 
الشوكوالتة مثل المجوهرات. حبة أو 

حبتين من شوكوالتة جوديڤـا ستأسرك 
بمذاقها وتكمل قائمة األطايب المتوفرة 

في كافيه جوديڤـا. كما يمكن للعمالء 
اختيار ما يحلو لهم من الشوكوالتة 

لمشاركتها مع الزمالء واألصدقاء.
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CLASSIC TRAYS

صـوانـــي كالسيـكيـــة

2.5 kg
2,100 SAR

2.5 kg
4,100 SAR

2.4 kg
3,636 SAR

2.25 kg
2,940 SAR

2.5 kg
4,500 SAR

2.5 kg
3,300 SAR
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GLASS TRAYS

ــة  صــوانـــي زجـاجـيـ

1  kg
940 SAR

1  kg 
940 SAR

2.35 kg
5,504 SAR

1 .3 kg
1,162 SAR

1 .6 kg
1,389 SAR

1 .55 kg
1,506 SAR



ROYAL BOXES

علب رويــال 

Our Royal Box collection is the 
ultimate luxury gift. It comes 
in three sizes and several color 
options making it perfect for 
any gifting occasion.

تجسد مجموعة علب رويال مستويات 
مميزة من الهدايا الفاخرة. وهي تأتي 

بثالثة أحجام وألوان متعددة وتعتبر 
الهدية المثالية مهما تنوعت المناسبات. 
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Large
24 pcs Praline
and 70 pcs Carré
700 SAR



Small
15 pcs Praline
and 30 pcs Carré
450 SAR

Mini
6 pcs Praline
and 12 pcs Carré
180 SAR

Colours Available 
Gray, Navy Blue, Sky Blue, Black and Red
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GOLD RIGID BOX

علبة ذهبية 

A selection of exceptional Godiva 
chocolates in white, milk and dark. 
Embark on a taste lover’s journey 
through signature flavours of 
creamy praline, sweet caramel, 
nutty noisette and soft ganache. 
A wonderful gift.

مجموعة استثنائية من شوكوالتة 
جوديڤـا البيضاء والداكنة وبالحليب. 

هدية رائعة لمحبي الشوكوالتة وهي 
تضم نكهات غير مسبوقة مثل كريمة 

برلين والكراميل الحلو والمكسرات 
والغاناش السلس. 

Gold Rigid Box
34pc 
260 SAR
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Gold Rigid Box
14pc 
150 SAR

Gold Rigid Box
24pc 
220 SAR
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MILK CONNOISSEUR

محبـو الشوكـوالتـة بالحليـب  

A curated selection of creamy 
Godiva milk chocolates. 
From buttery macadamia to 
crispy feuilletine, experience 
9 mouth-watering flavours. 
The ideal gift for a milk 
chocolate connoisseur.

إن تشكيلتنا المختارة من شوكوالتة 
جوديڤـا الطرية بالحليب هي الهدية 

المثالية لمحبي نكهة الشوكوالتة 
بالحليب. من المكاديميا الطرية إلى 
الفويلين المقرمش هناك 9 نهكات 

شهية ومميزة. 

Milk Connoisseur 
170 SAR
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Coeur Iconique 
100 SAR

Coeur Iconique 
150 SAR

COEUR ICONIQUE

قـلـب اإلبــداع 

This Art Nouveau inspired heart-

shaped box is filled with a selection 

of mouth-watering Belgian 

chocolates in milk, white and dark. 

Bite into a creamy chocolate heart 

to discover hazelnut praline, or soft 

ganache. A heartfelt gift.

علبة على شكل قلب مستوحاة من 
الفنون الحديثة وتحتوي على تشكيلة 

من الشوكوالتة البلجيكية بالحليب 
والشوكوالتة البيضاء والشوكوالتة الداكنة. 
تذوق واكتشف عالمًا من المذاقات الشهية 

 مع بندق برلين أو الغاناش السلس.
هدية من القلب إلى القلب.

2021 RAMADAN
٢ ٠ ٢ رمــضــــــــان  ١



Ballotins 1pc 
13 SAR

Ballotins 
2pc 
25 SAR

BALLOTINS

بـلــوتـيـــــن 

Get your loved ones the sweetest 

gift for every occasion! Enjoy the 

perfect assortment of treats that 

melt in your mouth and experience 

the wonder of Godiva in every 

bite. Choose from our 1pc, 2pc, 

4pc and 6pc ballotins to enjoy 

the taste of delight.

هي أحلى هدية تقدمها ألحبابك في كل 
المناسبات! استمتع بالتشكيلة المثالية 

من أشهى النهكات التي تذوب في فمك. 
معها تأسرك اللحظات في كل لقمة. اختر 

قطعة، قطعتين، 4 قطع و6 قطع واستمتع 
بأحلى اللحظات. 
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Ballotins 
4pc 
50 SAR

Ballotins 
6pc 
70 SAR
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HAMPER

سلة الشوكوالتة 

Whether you’re looking to treat 

someone in your life or simply 

can’t choose your favourite of our 

chocolate products, our beautiful 

chocolate hampers are perfect. 

Offering a selection of tastes 

from the full Godiva range, our 

chocolate hampers promise treats 

including our melt in the mouth 

truffles, luscious carrés and more, 

all presented in stylish Godiva 

wrapping. Shop our full collection 

of chocolate hampers.

سواء كنت تبحث عن هدية لشخص عزيز 
أم لم تستطيع اختيار منتجاتك المفضلة 

من الشوكوالتة، فإن سلل الشوكوالتة 
الرائعة تضم كل ما لذ وطاب من جوديڤـا. 

وهي تحتوي على تشكيلة مميزة من 
الشوكوالتة الشهية التي ترضي مذاقك 
وهي تشمل شوكوالتة بالترافل والكاريز 
الشهي وغيرها الكثير. تسوق مجموعة 
سلل جوديڤـا المغلقة بلمسات الفخامة 

التي تشتهر بها جوديڤـا. 
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1,359 SAR

816 SAR

READY FOR
PICK UP HAMPERS

سـالل جــاهــــزة 
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1,435 SAR



Strawberries
6pc 
100 SAR

Strawberries
12pc 
170 SAR

Godiva’s chocolate dipped delights 

are generously covered in the best 

Belgian chocolate for a taste to 

remember. Hand-dipped in milk 

chocolate, dark chocolate or an 

assortment of both, choose your 

perfect flavors to curb your cravings!

أطايب جوديڤـا المغطاة بأجود أنواع 
الشوكوالتة البلجيكية لمذاق ال ينسى. 

مغطاة بشوكوالتة الحليب أو الشوكوالتة 
الداكنة أو باألثنين معًا، اختر النكهات 

المثالية التي ترقى إلى ذوقك الرفيع.
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DIPPING SECTION

الـفــــواكـــــــــه المغطــاة 
بالشـوكـوالتـة
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Dipped 
Speculoos 
Biscuit
25 SAR

Dipped 
Chocolate 
Biscuits
20 SAR

DIPPING SECTION

الـفــــواكـــــــــه المغطــاة 
بالشـوكـوالتـة



Dipped
Dates

Khudri
Sagia
Sukkary

تمر
بالشوكوالتة

ُخضري
صقعي 

سكري

تمر محشو ومغطى
بالشوكوالتة

قشور البرتقال 
المكاديما بالكراميل

شرائح الفستق
كريمة بالالفندر 

Dipped
Stuffed Dates

Orange Peel
Caramelized Macadamia
Sliced Pistachio
Lavendar Cream
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DIPPING SECTION

الـفــــواكـــــــــه المغطــاة 
بالشـوكـوالتـة

1 pc
2 SAR

1 kg
100 SAR

1 pc
3 SAR

1 kg
120 SAR



Say thank you to your clients 
and colleagues the Godiva way 
– with beautifully presented 
artisan chocolates. 

Make your gifts truly 
unforgettable, with a range 
of bespoke extras. Created 
exclusively for Godiva’s 
corporate customers. 

Bespoke Boxes and 

Personalized Gifts

Add a touch of bespoke 
elegance to your corporate 
gifts, and personalize one of our 
beautiful boxes with your logo. 
All we require is the artwork or 
a high-res logo.

اشكر عمالئك وزمالئك على طريقة 
جوديڤـا مع الشوكوالتة الفاخرة 

والمقدمة في علب عصرية وفخمة. 

اجعل هديتك ال تنسى مع مجموعة 
 العلب العصرية الراقية. تم تصميم

 هذه العلب خصيصًا لعمالء جوديڤـا
من الشركات. 

CORPORATE GIFTS

هـدايــا الشـركــات 

Contact us     تواصـل معنــا
  info@godiva.com.sa
  WhatsApp: +966 59 130 7723

 علـب راقـيــة مـع 
شــعـــار شـركـتـــك 

اضف لمسات راقية وعصرية عند اختيار 
هدايا شركتك، واطبع شعارك على العلبة 
التي تختارها من مجموعتنا العصرية التي 

حتمًا سترقى إلى تطلعاتك. 



www.godiva.com.sa

@godivaarabia

godiva.com.sa


