
 

 خبر صحافي
 

 سيتي سنتر" روڤوسط مدينة دبي" و" روڤللفنادق" بعد افتتاح " روڤ ثالث عقارات العالمة التجارية "
 

 المدينة الطبية" يقدم خيارات مثالية لرجال األعمال والسياح  روڤ"
 في موقع مركزي بقلب دبي

 
 اداً كبيرة من الخبراء الطبيين والزوار، الفندق الجديد يقع على مقربة من "مدينة دبي الطبية" التي تستقطب أعد

 تضمن قيمة استثنائية للضيوفويقدم خيارات 
  دقائق فقط  10غرفة ويبعد  286يضفي عليه طابعاً خاصاً، والفندق يضم المميز  المدينة الطبية" ڤتصميم "رو

 عالمي عن مطار دبي الدولي ومركز دبي التجاري العالمي ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي ال
 يجعل من الفندق وجهة  -بما في ذلك السطوة والكرامة وبر دبي وديرة -الموقع القريب من أبرز أحياء المدينة

 اجتماعية مميزة مع سهولة الوصول إلى مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والترفيه 
 ،إضافة إلى قربه من  موقع حيوي بالقرب من محطة "مترو دبي" لتسهيل الوصول إلى مختلف أرجاء المدينة

 الطريق السريعة الرئيسية إضافة إلى مجمعات السينما ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية
  ظهراً؛ وحوض سباحة مع  2:00؛ وتسجيل المغادرة في وقت متأخر عند الساعة ( المجانيةواي فاي)خدمة

ل المالبس على مدار الساعة، وغرف منصة، ومركز لياقة بدنية يستقبل ضيوفه طوال اليوم وخدمة ذاتية لغسي
 متصلة 

 
المدينة الطبية"، ثالث روڤ افتتحت مجموعة "إعمار للضيافة" فندق ": 2017 يناير 31دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

يد بموقعه . ويمتاز الفندق الجدالرائدة في تطوير الفنادق العصرية من الفئة المتوسطة للفنادق" روڤعقارات عالمتها التجارية "
حية والتعليم الطبي في الحيوي بالقرب من "مدينة دبي الطبية" التي تعتبر وجهة أولى للشركات الطبية ومرافق الرعاية الص

خيارات عصرية تنطوي على قيمة كبيرة للضيوف من رجال األعمال والسياح إضافة إلى الزوار المتوافدين بذلك المدينة، مقدمًا 
 الج. إلى المدينة بغرض الع

 
سيتي سنتر"، حيث تواصل  روڤ" و"وسط مدينة دبي روڤ" لمشروعيللفنادق"  روڤوتأتي هذه الخطوة في أعقاب افتتاح "

المدينة الطبية"  روڤالعالمة التجارية تركيزها على تقديم تجربة ضيافة أصيلة تلبي مختلف احتياجات العمالء. ويضمن "
دقائق فقط من مطار دبي الدولي ومركز دبي التجاري  10ها الموقع المركزي على بعد لضيوفه باقة واسعة من المزايا لعل أبرز 

بما  - من أبرز أحياء المدينةالعالمي ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي. كما يقع الفندق الجديد على مسافة قريبة 
مجموعة متنوعة من خيارات التسوق  بالقرب منوجهة اجتماعية مميزة  ليكون - في ذلك السطوة والكرامة وبر دبي وديرة

 التي تحظى باهتمام السياح.  والترفيه



 

المدينة الطبية" بتصميم أنيق وموقع مركزي يتيح للضيوف روڤ للفنادق"، يتمتع " روڤوكما هو الحال في جميع عقارات "
ول إليه من الطريق السريع، ويقع على مقربة من محطة المترو ويمكن الوص قريبالتنقل بسهولة فائقة في أرجاء المدينة، فهو 

 سينمائي و"المسي بالزا" والعديد من الوجهات الترفيهية. ومجمعمن "وافي مول" 
 

وبفضل موقعه الفريد بعيدًا عن صخب المدينة، دون أن يكون بعيدًا عن أهم مراكز األعمال والنوادي الثقافية والمستشفيات 
الخيار المفضل إلقامة السياح، وأيضًا بالنسبة لسكان  نالمدينة الطبية" سيكو  روڤالسكنية، فإن "والمؤسسات التعليمية واألحياء 

 . مميزة المدينة الراغبين بقضاء أمسية هادئة في أجواء اجتماعية
 

ل منها متصلة ببعضها البعض لضمان توفير أفضل التسهيالت للعائالت، ويمث %30غرفة  286المدينة الطبية"  روڤويضم "
 الفندق أيضًا وجهة ثقافية واجتماعية حيوية للشباب وللعائالت الراغبة بتمضية أوقات مميزة بصحبة األهل واألصدقاء. 

 
المدينة الطبية" بمختلف المزايا التي تنفرد بها العالمة التجارية، بما في ذلك البساطة والمرونة واألصالة والخدمات  روڤويحفل "

 -مه الثقافي من البيئة المحيطة به والتي تحتضن الحدائق الخضراء ومدينة األطفال وخور دبيالسلسة، كما يستوحي إلها
 وجميعها وجهات يمكن الوصول إليها سيرًا على األقدام. 

 
المدينة الطبية" مكانًا مثاليًا لفعاليات الشركات وبرامج التعليم الطبي المستمر، فهو وجهة نموذجية لشركات  روڤويشكل "

ية الصحية والموزعين وسواهم من المعنيين المهتمين بتفعيل التواصل مع الخبراء الطبيين المتواجدين في "مدينة دبي الرعا
الطبية". ويقع الفندق على مقربة من "مستشفى راشد" و"المستشفى األمريكي"، مما يوفر إقامة مريحة لمرافقي المرضى والزوار 

 ة. القادمين إلى دبي بغرض السياحة الطبي
 

ويعتبر الفندق الجديد وجهة مناسبة أيضًا للفنانين الذين يقدمون عروضهم في أبرز المراكز الثقافية في المدينة مثل "الرابطة 
 روڤ" و"النادي الهندي" و"النادي اإليراني". ويشكل "المجلس الثقافي البريطانيالثقافية الفرنسية بدبي" و"النصر ليجرالند" و"

 خيارًا مميزًا للمدارس الدولية ومقار الشركات المتواجدة في المنطقة الستضافة ضيوفهم. المدينة الطبية" 
 

اراتها، وتشمل اإلنترنت المجاني روڤ للفنادق" في جميع عقالمدينة الطبية" باقة المرافق المتكاملة التي تقدمها " روڤويوفر "
مكانية تسجيل المغادرة  ، ومركز االستجمام سباحة مع منصةالظهرًا؛ وحوض  2:00عة في وقت متأخر عند السا)واي فاي( وا 

 . لياقة بدنية يستقبل ضيوفه طوال اليوم وخدمة ذاتية لغسيل المالبس على مدار الساعة، وغرف متصلة
 

‘ المدينة الطبيةروڤ ’يعتبر "مجموعة إعمار للضيافة": "بهذه المناسبة قال كريس نيومان الرئيس التنفيذي للعمليات في 
‘ مدينة دبي الطبية’مشروعًا فريدًا من نوعه ويساهم بدور حيوي في تلبية احتياجات رجال األعمال والزوار القادمين إلى 

يحتضن محيط الفندق المفعم بالحياة العديد من المنشآت الهامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس واألحياء المجاورة لها. و 
الحدائق العائلية ومراكز التسوق. وبفضل موقعه االستثنائي بعيدًا عن صخب المدينة والذي والمراكز الثقافية واالجتماعية و 



 

يسهل الوصول منه في الوقت ذاته إلى أهم وجهاتها، فإن الفندق الجديد يلبي حاجة فعلية في المنطقة ويقدم لضيوفه تجربة 
 فندقية ذات قيمة كبيرة". 

 
والتي تستقطب اهتمامًا كبيرًا ‘ للفنادق روڤ’خصائص التي تنفرد بها العالمة التجارية وأضاف نيومان: "يتمتع الفندق بكافة ال

من قبل الزوار. وعالوًة على الطابع الثقافي المميز للفندق، حرصنا على توفير مرافق اجتماعات فريدة للضيوف من رجال 
‘ المدينة الطبية روڤ’عين االعتبار االحتياجات المختلفة للمؤسسات المتواجدة في منطقة الفندق ليكون األعمال. وأخذنا ب

 الخيار األول سواء الجتماعات األعمال أو اللقاءات االجتماعية". 
 

. 2020م " مع التخطيط الفتتاح ثالثة فنادق إضافية بحلول عاروڤوتم اإلعالن عن سبعة فنادق أخرى تحت مظلة عالمة "
وذلك مع حلول غرفة في مواقع مركزية بالمدينة،  3700للفنادق" بإجمالي  روڤمشاريع من " 10وبالمجمل، سيتم افتتاح 

 " الذي سيقام في دبي.2020الوقت المناسب لدعم "إكسبو 
 

 دقائق فقط! 10 -الموقع
د"، ويتمتع الفندق بموقع استراتيجي على مسافة للفنادق": "استكشاف بال حدو  روڤالمدينة الطبية " فلسفة " روڤتتجسد في "

أبرز أحياء المدينة بما في ذلك السطوة والكرامة وبر دبي من مطار دبي الدولي وبالقرب من "مدينة دبي الطبية" و  دقائق 01
ويقع لثقافية. إضافة إلى عدد من المستشفيات والمراكز التعليمية ومقار نخبة من أبرز الشركات إضافة إلى النوادي ا وديرة

من محطة المترو ويمكن الوصول إليه من الطريق السريع، مما يعني إمكانية الوصول إلى أهم  مسافة قريبةالفندق على 
 دقائق.  10الوجهات المالية والترفيهية خالل فترة ال تزيد على 

 
 الراحة

مع اتصال بوصة  48جهاز تلفزيون تفاعلي طابقًا وتضم كل منها  11غرفة، على  286تتوزع غرف الفندق، البالغ عددها 
وجهزت كل غرفة من الغرف بخدمة  .بالمركز اإلعالمي الذكي، بشكل يالئم احتياجات المسافرين من المهتمين بالتكنولوجيا

ى سرير اإلنترنت المجانية )واي فاي(، والسرير الوثير ذي العالمة التجارية المميزة، باإلضافة األريكة التي يمكن تحويلها إل
 .المطري الستخدام الزائرين اإلضافيين، والثالجة الصغيرة، وخزانة الحفظ الكبيرة، والحمام العصري المزّود بالدوش

 
 المرونة

العصريين تشمل محطات خدمة تسجيل الدخول الذاتية،  من المسافرين " خدماته الذكية لزوارهالمدينة الطبيةيوفر "روڤ 
ساعة، باإلضافة إلى  24طوال  ضيوفهمركز اللياقة البدنية  كما يستقبلظهرًا.  2عند الساعة  خروتسجيل المغادرة في وقت متأ

لغسيل المالبس على مدار  الفندق خدمة ذاتية يوفرحوض للسباحة ومنصة حمام شمسي توفر أجواء مناسبة لالسترخاء. كما 
ت، بما يمنح الضيوف فرصة إلقامة مريحة في أجواء ق لوضع األماناي، وغرفة لتخزين األمتعة، وصنادمتجرإضافة  الساعة
 مثالية.

 
 



 

 "مطعم "ذا دايلي
يلي"، وجهة الطعام التي تستقبل زائريها طوال اليوم؛ حيث يمكن الملتقى االجتماعي الفريد "ذا ديحتضن "روڤ المدينة الطبية" 

و تذوق القهوة الفاخرة إلى جانب األطعمة العالمية للضيوف االستمتاع بجلسة هادئة أو أخذ طلباتهم السريعة أثناء الجوالت، أ
ويوفر المطعم مأكوالت تناسب أذواق السكان المحليين أيضًا بما في ذلك  الفاخرة التي يتواصل تقديمها حتى وقت متأخر.

 المأكوالت الهندية واآلسيوية. 
 

 االجتماعات
ما في ذلك غرف االجتماعات المزودة بأحدث تقنيات االتصال. بإلقامة الفعاليات،  " وجهات مميزةالمدينة الطبيةيقدم "روڤ 

. بالساعةويمكن للضيوف اختيار المكان المناسب لفعالياتهم أو االتصاالت الرقمية أو مناسبات التواصل، والتي يمكن حجزها 
الطلبات السريعة  تشمل تماعاتمتنوعة لوجبات الغداء أثناء االج مع خيارات، السريعة االجتماعيةوهنالك أيضًا منطقة للقاءات 

 إضافة إلى تقديم الشاي والقهوة والماء مجانًا. ، وعلب الغداء الجاهزة
 

توفرها لضيوفها الذي  إلى اإلقامة المريحة في أجواء مثالية إضافة"، للفنادق "روڤ عنوان تتميز بهالبساطة والسهولة واألصالة 
بما يجعل من  ،عناصر الهوية الثقافية القديمة والحديثةمن  مرهم بمزيج فريدوتغاألعمال،  إنجازالترفيه أو  بغرضيسافرون 

 الترحال. متعة" وجهة أساسية للمسافرين الباحثين عن القيمة أو عن للفنادق "روڤ
 -انتهى-

 
 "روڤ للفنادق" عن نبذة

" للضةيافة إعمةار مجموعةة" طورتهةا وقةد دبةي، فةي الحداثةة نبض عكست تجارية راقية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة عالمة هي" روڤ للفنادق"
 السةياح مةن الجديةد للجيةل العالمةة وتتوجةه. اإلمةارة ضةمن المواقةع أبةرز مةن عةدد فةي إطالقها ليتم" القابضة مراس"من خالل شراكة بين "إعمار العقارية" و

 معةةايير بةةذلك ترسةةي وهةةي المحيطةةة، البيئةةة ثقافةةة مةةن المسةةتوحاة بأجوائهةةا وتمتةةاز لحديثةةةا التقنيةةات تربطهةةا الجةةودة عاليةةة فنةةادق فةةي اإلقامةةة ينشةةدون الةةذين
 .في دبي كعالمة تجارية عصرية للفنادق والشقق الفندقية الراقية من الفئة المتوسطة الضيافة لقطاع جديدة
 أو للشةباب العالمةة وتتوجةه معةًا؛ آن   فةي والفاعليةة والراحةة لحداثةةوا بالموثوقية تتسم خيارات مع الجودة عالية عصرية ضيافة تجارب" روڤ للفنادق" وتوفر
روڤ " لعالمةة شةعاراً  الحديثةة التكنولوجيةا وتبنةي الكفةاءة وتمثةل. الةوتيرة سةريع المةدن حيةاة نمط يعيشون الذين دبي قاطني مثل واالستكشاف المغامرة عشاق
 .حدود بال االستكشاف وحب التواصل هدفب العالم حول الترحال عشاق وشغف قيم تعكس التي" للفنادق
 االسةتثنائية، الضةيافة خةدمات بةين الكامةل التنةاغم تحقيةق" روڤ للفنةادق" تضةمن الحضرية، للحياة مبتكرة تجارب وتوفير المتقن التصميم على تركيزها ومع

 . الراحة درجات وأقصى التصميم، في الراقية الجمالية والمعايير
 فةي الحيويةة والمواقةع األعمةال مراكةز أهةم مةن بةالقرب المدينةة وسط مركزياً  موقعاً  ويتخذ التجارية العالمة فنادق أول" دبي دينةم وسط ڤرو " فندق وسيكون

مدينةةة دبةةي الطبيةةة، وبةةالقرب مةةن "ديةةرة سةةيتي سةةنتر" إضةةافة إلةةى فنةةادق فةةي "مرسةةى دبةةي"  مةةن كةةل فةةياألخةةرى " روڤ للفنةةادق" مشةةاريعكمةةا سةةتقع و . دبةةي
 بة من "دبي باركس آند ريزورتس". ندق على مقر والسطوة وف

www.rovehotels.com  
 

 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد
 مارستيلر-بيرسون أصداء|  وليم نيفين/ هوم كيلي
  kelly.home@bm.com، nivine.william@bm.com:  اإللكتروني البريد|  +9714 4507 600: هاتف

 

http://www.rovehotels.com/
http://www.rovehotels.com/
mailto:kelly.home@bm.com
mailto:nivine.william@bm.com

