
 

 صحافي  خبر
 

 غرفة   854 يحتضن فندق في مميزة خدمات
  

 آت ذي بارك" العصري ڤرو " فندق الفتتاح تستعد" ڤرو "فنادق 
 "ريزورتس آند باركس"دبي  من بالقرب

 
 المقاييس بكل عالمية   كمدينة لدبي الثقافية الهوية لجوهر تجسيد" ڤرو  "فنادق 
  ريزورتس آند باركس"دبي منتجع  بالقرب منالترفيهية  ممنتزهاتل مميزة إضافة" بارك ذي آت ڤ"رو " 
 0202" بحمول عام روڤ"فنادق  التجارية العالمة مظمة تحت افتتاحها سيتم فنادق عشر من واحد 

 
 تطويرىا يجري والتي"، العالمة التجارية العصرية ڤتستمر "فنادق رو  :0202 فبراير 16المتحدة، اإلمارات العربية  دبي،

، ليا الشركة القابضة التي تتخذ من دبي مقراً  ،"ِمراس"و" العقارية"إعمار  العالمية العقاري التطوير شركة بين مشترك كمشروع
آت ذي بارك" بموقعو الحيوي المجاور لـ"دبي باركس آند  ڤرو " فندقفي توسعة محفظة مشاريعيا المميزة مع اإلعالن عن 

 ريزورتس"، وجية المنتزىات الترفييية األكبر في المنطقة والتي يجري تطويرىا حاليًا في جبل عمي. 
 

قى " معايير جديدة عمى مستوى قطاع الضيافة في دبي محتفيًة باليوية الثقافية الفريدة لممدينة، وتقدم أر ڤرو  "فنادق وترسي
التي تضمن في الوقت ذاتو قيمًة استثنائية لمضيوف وال سيما جيل الشباب، ومحبي الترحال من كل األعمار ومن  الخدمات

غرفة دعمًا لالستعدادات المستمرة  2660تضم أكثر من فنادق  10" لتشغيل ڤرو  كافة أنحاء العالم. وتخطط "فنادق
، بي"، أول فنادق العالمة التجاريةوسط مدينة د ڤرو من المقرر افتتاح "في دبي. و  2020الستضافة معرض "إكسبو" الدولي 

 خالل األشير المقبمة. 
 

غرفة بموقعو االستراتيجي المحاذي لشارع الشيخ زايد وعمى مقربة  454" الجديد المؤلف من آت ذي بارك ڤرو " فندق ويمتاز
منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" إضافة مميزة إلى  الفندقمن "نخمة جبل عمي" بين مطاري دبي وأبوظبي الدوليين. ويمثل 

  .مائية ألعاب حديقةو منتزىات ترفييية الذي يضم ثالثة 
 

 ويضم الحالي، العامفي أكتوبر من  افتتاحو عند المنطقة، في متكامل ترفييي منتجع أكبر" ريزورتس آند باركس"دبي  وسيكون
" أنيميشن وركس دريم" شركات إنتاج من الشييرة ىوليود شخصيات من المستوحى" دبى موشنجيت" :ترفييية منتزىات ثالثة

 المائية األلعاب لحديقة إضافة المنطقة، في نوعو من األول" دبي ليجوالند" ومتنزه ،"ليونزجيت"و" ستوديوز بيكتشرز سوني"و
 ومتنزه عامًا؛ 12و عامين بين أعمارىم تتراوح الذين واألطفال لمعائالت والموجية المنطقة في األولى" بارك ووتر ليجوالند"
نتاجات أفالم وحي من المستمدة نوعيا من األولى الترفييية الوجية ،"دبي باركس بوليوود"  أيضاً  وىنالك. المشوقة بوليوود وا 

 .التجزئة ومتاجر المطاعم من العديد يضم الذي" دبي ريفرالند" ومجّمعالمصمم عمى الطراز البولينيزي؛  ئمىالعا"البيتا"  فندق
 

بموقعو الحيوي عمى ‘  آت ذي بارك روڤ’ فندق يمثل": "لمضيافة إعمار مجموعة" في العمميات مدير نيومان، كريس وقال
ورؤية دبي  2021تجسيدًا لروح التعاون البّناء بين كافة المعنيين لتحقيق خطة دبي ‘ دبي باركس آند ريزورتس’مقربة من 
انطالقًا من الرؤى الحكيمة والتوجييات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس  2020السياحية 

 رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل".  لةو الد
 



 

بطابعيا العصري المفعم بروح الشباب وتشكل رافدًا حيويًا لمسيرة النمو  ‘روڤ فنادق’ التجارية العالمة: "تمتاز نيومان وأضاف
الفندق الجديد مفاىيم االبتكار واألناقة والثقافة، ويقدم قيمة كبيرة  فيالطموحة التي يشيدىا قطاع الضيافة في المدينة. وتتكامل 

لمضيوف من كافة أنحاء العالم وال سيما الزوار القادمين إلى المدينة بغرض الترفيو والتمتع بالمرافق االستثنائية التي يقدميا 
المميزة التي تتيح لنا التواجد عمى مقربة  عمى االستفادة من ىذه الفرصة حريصونونحن ‘. دبي باركس آند ريزورتس’مشروع 

 الذي سيكون حافزًا قويًا لنمو قطاعي السياحة والترفيو في اإلمارة". ‘ دبي باركس آند ريزورتس’من 
 

 عميو ينطوي ما بكل والعشرين الحادي القرن تميز التي االبتكار روح تجسد وىي ،"الترحال" العربية بالمغة "ڤ"رو  كممة وتعني
ال مثيل ليا لممسافرين العالميين. وتتجمى في الفندق  تجربة التجارية العالمة فنادق لزوار يضمن مما تاريخي، وعمق تطور من

 قيم العالمة التجارية التي تؤكد موقعيا الفريد ضمن قطاع الضيافة في دبي.  كافةالجديد 
 

 الفنانين ألبرز مميزة أعماالً  ويستعرض الساحرة، األرابيسك نفنو  مع العصرية الممسات فيو تتناغم الذي بتصميمو الفندق ويمتاز
الفندق لمضيوف فرصة االستفادة من أحدث الحمول التقنية، وسيحتضن ردىة فسيحة  ويتيح. العامة المساحات في المحميين

 واألسّرةبوصة مع الخيارات الترفييية  42أجيزة التمفزيون  تضممترًا مربعًا  26عالوًة عمى الغرف األنيقة بمساحات تبدأ من 
 الوثيرة إضافة إلى الحمامات العصرية. 

 
بالمئة من الغرف متصمة مما يجعل من الفندق وجية مثالية لمعائالت، وسيقدم تشكيمة متنوعة من خيارات  30نحو  وسيكون

 األطعمة المنتجة محميًا يمكن التمتع بيا في وجيات متنوعة تشمل مطعمًا يستقبل الضيوف عمى مدار اليوم. 
 

لتسجيل  ومنصات" تطبيقًا خاصًا باليواتف الذكية روڤدق "فنا ستقدم لمضيوف، والتسييالت الخدمات أفضل توفير ولضمان
الوصول لخفض زمن االنتظار، عالوًة عمى إمكانية تسجيل المغادرة في أوقات متأخرة. وتضم الفنادق مرافق متكاممة مثل مركز 

لخدمة الذاتية لغسيل األعمال المتطور، ومركز المياقة البدنية الذي يستقبل الضيوف عمى مدار الساعة، وحوض السباحة، وا
 المالبس، عالوًة عمى متجر مفتوح طيمة اليوم يوفر كافة متطمبات الضيوف بما في ذلك األطعمة الطازجة والمأكوالت الخفيفة. 

 
 تستكمل والتي الجديدة،" روڤ فنادق" عالمة إطالق عبر القطاع في الرائدة مكانتيا بتعزيز" لمضيافة إعمار مجموعة" ونجحت

 فيدا"و" والمنتجعات لمفنادق العنوان" الشييرتين عالمتييا خالل من المجموعة تتيحيا التي األخرى العصرية الضيافة تجارب باقة
 إضافًة إلى مجموعة متنوعة من المرافق الترفييية وقسم متخصص بالمطاعم العصرية الراقية.  ،"والمنتجعات لمفنادق

 -انتهى-
 لممحررين معمومات

 
 "روڤ فنادق" عن نبذة

 إطالقيـا ليـتم" القابضـة مـراس" شـركة مـع بالتعـاون" لمضـيافة إعمـار مجموعـة" طورتيـا وقـد دبـي، فـي الحداثـة نـبض تعكـس فندقية عالمة ىي" روڤ فنادق"
 الحديثـة التقنيـات تربطيـا الجـودة عاليـة فنـادق فـي اإلقامـة ينشـدون الـذين السـياح من الجديد لمجيل العالمة وتتوجو. اإلمارة ضمن المواقع أبرز من عدد في

 .دبي في النابض الضيافة لقطاع جديدة معايير بذلك ترسي وىي المحيطة، البيئة ثقافة من المستوحاة بأجوائيا وتمتاز
 أو لمشـباب العالمـة وتتوجـو معـًا؛ آن   فـي والفاعميـة والراحـة والحداثـة بالموثوقيـة تتسـم خيـارات مـع الجـودة عالية عصرية ضيافة تجارب" روڤ فنادق" وتوفر
 فنـادق" لعالمـة شـعاراً  الحديثـة التكنولوجيـا وتبنـي الكفـاءة وتمثـل. الـوتيرة سريع المدن حياة نمط يعيشون الذين دبي قاطني مثل واالستكشاف المغامرة عشاق
 .حدود بال االستكشاف وحب التواصل بيدف العالم حول الترحال عشاق وشغف قيم تعكس التي" روڤ
 االسـتثنائية، الضـيافة خـدمات بـين الكامـل التنـاغم تحقيـق" روڤ فنـادق" تضـمن الحضـرية، لمحيـاة مبتكـرة تجـارب وتـوفير المـتقن التصميم عمى تركيزىا ومع

 .  الراحة درجات وأقصى التصميم، في الراقية الجمالية والمعايير
 فـي الحيويـة والمواقـع األعمـال مراكـز أىـم مـن بـالقرب المدينـة وسط مركزياً  موقعاً  ويتخذ التجارية العالمة فنادق أول" دبي مدينة وسط ڤرو " فندق وسيكون

 .دبي ومرسى سعيد وميناء ميثاء وعود الجافمية من كل في" روڤ فنادق" مشاريع من سمسمة وتتبعو. دبي
 



 

 :مع التواصل يرجى المعمومات من لمزيد
 وليم نيفين/ ىوم كيمي

 مارستيمر-بيرسون أصداء
 +4477 7064 066: ىاتف
  kelly.home@bm.com، nivine.william@bm.com:  اإللكتروني البريد
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