
 
 

 خبر صحافي
 

 وسط مدينة دبي"  روڤ" مع "روڤأول "فنادق  تفتتح ""إعمار
 

  أول عقارات العالمة التجارية الفندقية الجديدة التي تحتفي بالهوية الثقافية العصرية والطابع الذكي لمدينة دبي 
 420  ي المالي "مركز دبوكل من  من "وسط مدينة دبي"طابقًا على مقربة  14غرفة في الفندق المؤلف من

 العالمي" و"مركز دبي الدولي للمؤتمرات" 
  تركيز على تميز التصميم في الفندق العصري الذي يضمن قيمة كبيرة لضيوفه ويحتفي باإلرث الثقافي غير

 المألوف لمدينة دبي 
  وتسجيلوخدمة اإلنترنت المجانية واي فايمترًا مربعًا  26خصائص مبتكرة تشمل الغرف الفسيحة بمساحة ، 

ظهراً؛ والمسبح والمنصة المحيطة به ومركز اللياقة البدنية الذي يستقبل  2المغادرة في وقت متأخر عند الساعة 
 الضيوف على مدار الساعة والخدمة الذاتية لغسيل المالبس طيلة اليوم

 المميزدايلي ملتقى اجتماعي يحفل بروح اإلبداع مع مطعم "ذا " 
 

 مع قيامسيكون سكان وزوار دبي على موعد مع تجربة ضيافة جديدة : 2016مايو  4، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
ينة دبي". ويمثل وسط مد روڤ" من خالل فندق "روڤأول فنادق عالمتها التجارية "فنادق بافتتاح  "مجموعة إعمار للضيافة"

 مسبوقة على مستوى القطاع الفندقي في دبي.  احتفالية حقيقية بالتراث الثقافي الغني للمدينة في أجواء غيرالفندق الجديد 
 

مشروعًا مشتركًا بين "إعمار"  ، العالمة التجارية الراقية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة،"روڤوتعتبر "فنادق 
ركيزها على التقنيات بطابعها العصري متعدد الثقافات، وت"فنادق روڤ" وتنفرد . و"ِمراس القابضة" التي تتخذ من دبي مقرًا لها

 الحديثة في أجواء اجتماعية مميزة، لترسي بذلك معايير جديدة ضمن قطاع الضيافة في دبي. 
 

غرفة، المزايا التي تقدمها العالمة التجارية بدبي، لكونه األول من  420وسط مدينة دبي"، المؤلف من  روڤوتتجسد في فندق "
 ، حيث تم اإلعالن فعليًا عن سبعة منها. 2020لول العام فنادق يجري التخطيط الفتتاحها بح 10بين 
 

دقيقة فقط عن مطار دبي الدولي، وبجوار "وسط مدينة  20وسط مدينة دبي" بموقعه المركزي على بعد نحو  روڤوينفرد "
الفندق بنبض  دبي"، أكثر الوجهات العصرية استقطابًا للزوار في العالم والذي يوصف بأنه "قلب العالم الحاضر"، ويحتفي

 الحياة في دبي اليوم، عبر تقديم تجربة ضيافة نوعية تتفوق على ما تقدمه الفنادق التقليدية ضمن فئته. 
 
 



 
 

وسط مدينة  روڤ’العمليات في "مجموعة إعمار للضيافة": "يمثل افتتاح  -تنفيذي أول بهذه المناسبة قال كريس نيومان، مدير
رها المشرق ومستقبلها الطموح. ونتطلع في هذه نا، مستوحاة من ماضي دبي المجيد وحاضبداية مرحلة جديدة بالنسبة ل‘ دبي

ن المرحلة إلى تقديم خدمات مريحة ومتكاملة في مشروع فندقي تم تطويره بدقة فائقة ليكون رافدًا للنمو واالزدهار الكبيرين اللذي
 زوار من كافة أصقاع األرض". التي تستقطب أعدادًا كبيرة لل يشهدهما القطاع السياحي في دبي

 
مفهومًا جديدًا في توقيت مناسب تمامًا بالنسبة لدبي. فمع التغيرات المستمرة في فئات ‘ روڤفنادق ’وأضاف نيومان: "تقدم 

وتطلعات المسافرين العصريين، تبرز أهمية تزويدهم بتجارب ضيافة ذات قيمة عالية، بالتزامن مع العمل على دعم رؤية دبي 
بخصائص هي ‘ وسط مدينة دبي روڤ’مليون زائر سنويًا بنهاية العقد الحالي. وينفرد  20الرامية إلى استقبال  2020ياحية الس

األولى من نوعها في العديد من المجاالت، عالوًة على إرسائه معايير جديدة في أسعار الفنادق العصرية ليكون مناسبًا 
 ستثنائية وموقعه الحيوي ومرافقه المتكاملة وخدماته السلسة من جهة أخرى". للمسافرين من جهة ومتميزًا بتصاميمه اال

 
 تصاميم مبدعة 

. ويرحب الفندق بزواره في أجواء وس، ويجسد تجربة ضيافة عصرية جديدةبتصميمه المدر  وسط مدينة دبي" روڤيمتاز "
تراث العريق لمدينة . ويستقي الفندق أجواءه من ديةتتناغم فيها أساليب التصميم العصري المدني مع لمسات األرابيسك التقلي

نجازاتها السّباقة على مدى العقود القليلة الماضية، ليكون وجهة ثقافية واجتماعية مثالية لمحبي االستكشاف. وتحتفي  دبي، وا 
. وتصبح التقنيات ع أصيلبأسلوب أنيق وبطاب وسط مدينة دبي" بالتنوع الثقافي للمدينة وتطلعاتها المعاصرة روڤأرجاء "

 الحديثة في الفندق امتدادًا ألسلوب الحياة العصري، مع خدمات تعتمد أعلى معايير الكفاءة. 
 

وسط مدينة دبي" من مزاياه الرئيسية، إذ يمكن للضيوف من السياح الوصول بسهولة فائقة  روڤويعتبر الموقع المركزي لفندق "
للزوار من رجال األعمال فرصة االسترخاء في فندق مميز يقع على مسافة قريبة  إلى "برج خليفة" و"دبي مول"، في حين تتاح

من مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي الدولي للمؤتمرات، عالوًة على سهولة الوصول من الفندق إلى محطة مترو دبي، 
 ووسائل النقل العام. 

 
ينة دبي" إلى توفير أفضل التسهيالت للمسافرين العصريين وسط مد روڤوتتطلع "مجموعة إعمار للضيافة" من خالل فندق "

 تطور من عليه ينطوي ما بكل والعشرين الحادي القرن تميز التي االبتكار روح فيه ومحبي االستكشاف بال حدود، إذ تتكامل
ومشاركة  اعيعبر وسائل التواصل االجتم معها والتفاعل المدينة استكشاف على الزوار تشجع أجواء في تاريخي، وعمق

 .الصور عبر "إنستجرام"
 

 وجهة لالستكشاف 
يتنوع بين الصور وسط مدينة دبي" هو تركيزه على االحتفاء بالثقافة المحلية، مقدمًا محتوى  روڤلعل أكثر ما يميز فندق "

، لتكون تجربة متفردة القديمة والتركيبات الفنية واللوحات وعروض الصوت والضوء، وجميعها مستوحى من دبي القديمة والحديثة
 للضيوف والزوار على حد سواء. 



 
 

" في االستقاء من محيطها، عبر مزيج تتناغم فيه عراقة تاريخ روڤوتعكس الديكورات الداخلية األسلوب الذي تعتمده "فنادق 
دبي مع تطلعاتها الحديثة، بطابع عصري ملفت. وتركز الفنادق بصورة كبيرة على عناصر التصميم وتوظف باقة خدماتها 

 المحددة لتكون منطلقًا لتشجيع الضيوف على استكشاف المكان والتفاعل معه. 
 

 الراحة والرحابة 
طابقًا، وتشكل وجهات أنيقة تحفل  14على مبنى الفندق المؤلف من  420البالغ عددها  وسط مدينة دبي" روڤغرف "تتوزع 

بنبض ثقافة المدينة. ويولي الفندق أولوية قصوى لضمان راحة الضيوف، وهو ما يبدو جليًا في الغرف الواسعة التي تصل 
ات تجارية مميزة، والحمام العصري المزود بالدوش. كما تضم الغرف أيضًا مترًا، مع األسرة الوثيرة من عالم 26مساحتها إلى 

. ويتصل ثلث الغرف ببعضها اإلنترنت المجانية واي فايبوصة ومركز إعالمي ذكي عالوًة على خدمة  48شاشات تلفزيون 
 لعائالت. وسط مدينة دبي" وجهة مثالية توفر إقامة مريحة وبأسعار مناسبة ل روڤالبعض، مما يجعل من "

 
 االتصال 

وسط مدينة دبي" ليالقي تطلعات جيل جديد من الضيوف المهتمين بأحدث التقنيات وبالتواصل  روڤتم تطوير فندق "
 إقامتهم إلدارة خاص االجتماعي عبر توفير كافة الحلول التي تلبي احتياجاتهم خالل إقامتهم في الفندق، ومثال ذلك تطبيق

 في المغادرة تسجيل للضيوف يمكن كما. االنتظار زمن خفض بهدف للوصول، الذاتي للتسجيل يةإلكترون منصات إلى إضافة
 لحفظ وغرف الفندق، ضمن ومتجر اليوم، طيلة المالبس لغسيل الذاتية الخدمة وهنالك .ظهراً  2 الساعة عند متأخر وقت

 .مريحة إقامة تجربة للزوار يضمن مما األمانات، وصناديق األمتعة،
 

 "ذا دايلي"  مطعم
تتكامل الخدمات الحديثة في "روڤ وسط مدينة دبي" مع وجهة الطعام المميزة في الفندق، والتي تنسجم مع أجوائه االجتماعية 

المستوحاة " لتذوق أفضل أنواع القهوة والمأكوالت الخفيفة الصحية  والثقافية الفريدة. ويمكن للزوار التوجه إلى مطعم "ذا دايلي
 العالمية حتى ساعة متأخرة من الليل.  من المطابخ

 

 االجتماعات 
 تقنيات بأحدث المزودة االجتماعات غرف ذلك في بما واالجتماعات للفعاليات مميزة وجهات" دبي مدينة وسط روڤ" يقدم

 حجزها يمكن يوالت التواصل، مناسبات أو الرقمية االتصاالت أو لفعالياتهم المناسب المكان اختيار للضيوف ويمكن. االتصال
 في بما االجتماعات أثناء الغداء لوجبات متنوعة وخيارات الهادئة، للقاءات مخصصة منطقة أيضاً  وهنالك. الساعة أساس على
 .مجاناً  والماء والقهوة الشاي تقديم إلى إضافة الجاهزة، الغداء وعلب السريعة الطلبات ذلك

 
 
 
 



 
 

 االسترخاء 
ترفيهية تعزز األجواء الهادئة في الفندق، وتشمل مركز اللياقة البدنية المفتوح على مدار  وسط مدينة دبي" مرافق روڤيقدم "

 الساعة للضيوف المهتمين بالرياضة وأسلوب الحياة النشط، باإلضافة إلى حوض السباحة والمنصة المحيطة به لالسترخاء. 
 

 وسط مدينة دبي روڤ
جربة الحياة العصرية التي توفرها "مجموعة إعمار للضيافة" عبر عالماتها وسط مدينة دبي" تكامل ت روڤيعكس إطالق فندق "

". وتم تصميم "فنادق روڤالتجارية التي تشمل "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" إضافة إلى "فنادق 
ضيافة القائمة على أسس الموثوقية والعصرية تقدم مفاهيم جديدة للو " لتكون موجهة للمسافرين الذين يتحلون بروح الشباب روڤ

 والسالسة.   
 

 وجهة دبي لتكون في حيوية مواقع في المقبلة األعوام خالل التجارية العالمة مظلة تحت فنادق 10 إلطالق التخطيط ويجري
 .االجتماعي والتواصل العالية والقيمة بالحداثة المهتمين للضيوف أولى

 -انتهى-
 

 "وڤر  فنادق" عن نبذة
 إعمةار مجموعةة" طورتهةا وقةد دبةي، فةي الحداثةة نةبض تعكةس تجاريةة راقيةة للفنةادق والشةقق الفندقيةة مةن الفئةة المتوسةطة عالمة هي" روڤ فنادق"

 جيةللل العالمةة وتتوجةه. اإلمةارة ضةمن المواقةع أبةرز مةن عةدد فةي إطالقهةا ليةتم" القابضةة مةراس"من خالل شراكة بين "إعمار العقاريةة" و" للضيافة
 المحيطةة، البيئةة ثقافةة مةن المسةتوحاة بأجوائهةا وتمتةاز الحديثةة التقنيةات تربطهةا الجةودة عاليةة فنةادق فةي اإلقامةة ينشةدون الةذين السةياح مةن الجديةد
 .في دبي كعالمة تجارية عصرية للفنادق والشقق الفندقية الراقية من الفئة المتوسطة الضيافة لقطاع جديدة معايير بذلك ترسي وهي

 العالمةةة وتتوجةةه معةةًا  آن   فةةي والفاعليةةة والراحةةة والحداثةةة بالموثوقيةةة تتسةةم خيةةارات مةةع الجةةودة عاليةةة عصةةرية ضةةيافة تجةةارب" روڤ فنةةادق" وتةةوفر
 لحديثةةا التكنولوجيةا وتبنةي الكفةاءة وتمثةل. الةوتيرة سةريع المةدن حيةاة نمةط يعيشةون الةذين دبةي قةاطني مثل واالستكشاف المغامرة عشاق أو للشباب
 .حدود بال االستكشاف وحب التواصل بهدف العالم حول الترحال عشاق وشغف قيم تعكس التي" روڤ فنادق" لعالمة شعاراً 
 الضةةيافة خةةدمات بةةين الكامةةل التنةةاغم تحقيةةق" روڤ فنةةادق" تضةةمن الحضةةرية، للحيةةاة مبتكةةرة تجةةارب وتةةوفير المةةتقن التصةةميم علةةى تركيزهةةا ومةةع

 . الراحة درجات وأقصى التصميم، في الراقية الجمالية يروالمعاي االستثنائية،
 والمواقةةع األعمةةال مراكةةز أهةةم مةةن بةةالقرب المدينةةة وسةةط مركزيةةاً  موقعةةاً  ويتخةةذ التجاريةةة العالمةةة فنةةادق أول" دبةةي مدينةةة وسةةط ڤرو " فنةةدق وسةةيكون
دبي والسطوة باإلضافة إلى فنةدق  ومرسى سعيد وميناء ميثاء وعود الجافلية من كل في" روڤ فنادق" مشاريع من سلسلة وتتبعه. دبي في الحيوية

  www.rovehotels.comعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس". 
 

 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد
 وليم نيفين/ هوم كيلي

 مارستيلر-بيرسون أصداء
 +9714 4507 600: هاتف

  kelly.home@bm.com، nivine.william@bm.com:  اإللكتروني لبريدا
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