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ABOUT NOFA
Set in the heart of Jabal Amman; just off of Rainbow 
Street, NOFA Creative Space perfectly combines 
history, culture, and art all in one venue.

This more than a century old house was 
meticulously restored to its former glory within a 
year by Zaid and Lina Goussous. 

This latest addition to the Romero Group family 
stands as a truly authentic retreat. Whether you are 
hosting a corporate or private event, or if you are 
simply looking for the perfect place to enjoy a snack 
while reading a good book; NOFA is your space. 

عن نوفة
انبثقــت فكــرة دار نوفــه لإلبــداع مــن الحاجــة لوجــود مســاحة 

واحدة تجمع ب� التاريخ والثقافة والفن.

قــام زيــد و لينــا القســوس باعــ�ل تجديــد كاملــة للمنــزل الــذي قــارب 
ــق وارث  ــىل عب ــاظ ع ــن الحف ــوا م ــن و�كن ــن الزم ــرن م ــره الق عم

املكان وإعادته إىل سابق عهده وبريقه. 

مــع افتتــاح دار نوفــة لالبــداع كــربت عائلــة مجموعــة مطاعــم رومــ�و 
لتشــمل موقعــا خاصــا الســتضافة جميــع أنــواع املناســبات الشــخصية 

أو املهنيه. 

إذا كنــت تخطــط القامــة مناســبة شــخصية أو عائليــة، أو كنــت تبحــث 
عــن موقــع مناســب لالجت�عــات أو النــدوات أو أنــك ببســاطة تبحــث 
عــن زاويــة مميــزه لتنــاول وجبــة طعــام أثنــاء قرائتــك لكتابــك 

املفضل، دار نوفه لإلبداع هو املكان املناسب.



HISTORY
Nofa is an original Arabic name, which means 
a tall good-looking woman, it also means 
elevation to a higher level. 

NOFA creative space was home to Dr. 
Hannah Basha Al Goussous (1885 – 1953) 
who graduated as a medical doctor from 
Beirut and specialized in France. After settling 
in Amman, Dr. Hannah was appointed as 
Minister of Agriculture in 1943. 

Dr. Hannah is Nofa’s great uncle and she is 
Zaid Goussous’ mother. 

"نوفــة" اســم مــن األســ�ء العربيــة األصيلــة، 
ــذاب،  ــر الج ــة ذات املظه ــرأة الطويل ــي امل ويعن

ك� يعني االرتقاء إيل مستوى أعىل.

تعــود ملكيــة دار نوفــة لالبــداع إىل الدكتــور حنــا 
باشــا القسوس (1953-1885) الذي تخرج كطبيب 
مــن بــ�وت وتخصــص يف فرنســا. وبعــد اســتقراره 
ــر للزراعــة يف  ــا كوزي ــور حن يف عــ�ن، عــ� الدكت
عــام 1943. الدكتــور حنــا القســوس هــو عــم 

نوفة التي هي والدة زيد القسوس. 

التاريخ
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A SPACE FOR
NOFA Creative Space can be perfectly customized for corporate functions, personal or 
private occasions, musical events, art exhibitions, book clubs, meetings, workshops and 
more. It is a fully equipped space with both indoor and outdoor areas that suit any occasion. 

مساحة  لالبداع
ــة  ــكان املناســب القام ــي امل ــراد واملؤسســات، فه ــع األف ــة منصــة خاصــه الســتخدام جمي ــر املســاحات يف دار نوف توف
االجت�عــات والنــدوات واملحــارضات وورش العمــل واملعــارض الفنيــه والحفــالت املوســيقيه وغ�هــا. كــ� أن املرافــق 
الداخليــة والخارجيــة تلبــي جميــع احتياجــات املناســبات الشــخصية الخاصــة كحفــالت الزفــاف والخطوبــة واملناســبات 

العائليه املختلفة. 



CATERING SERVICES
Being part of the Romero Group family, the choice of menu at NOFA can be customized from 
the wide array of available cuisines under the group’s umbrella of catering services.

If you are looking to host a seated event or opting for the buffet option, the setup 
presentation and different arrangements available cater to each individual’s needs.
 

خدمات  الطعام  والشراب
يقــدم دار نوفــه مجموعــة واســعة مــن خيــارات الطعــام والــرشاب املتنوعــة مــن خــالل مطابــخ مجموعــة رومــ�و املختلفــه 

املجهزة بشكل كامل  لتلبية جميع املتطلبات الخاصه بأي مناسبه حسب الذوق واالحتياجات الشخصيه.



NOFA’S EVENT 
CALENDAR
A wide array of events and functions are held at NOFA 
throughout the year. Follow us on Facebook and Instagram 
for updates on our monthly events calendar.

@NOFACreativeSpace

تقومي  نوفة  للمناسبات
يديــر دار نوفــة مجموعــة واســعة مــن املناســبات والحفــالت واملعــارض 
وغ�هــا خــالل العــام. لالطــالع عــىل برنامــج فعالياتنــا الشــهري يرجــى متابعــة 

صفحاتنا عىل الفيسبوك واالنستجرام.

Jabal Amman 1st circle - Othman Bin Affan St. / Bldg 3

Tel: +962-77-7401222 - nofa@romerogroup.jo - www.romerogroup.jo

@NOFACreativeSpace
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