
 

 خبر صحافي
 

 " في دبيروڤسابع عقارات العالمة التجارية "فنادق 
 هوم" الفندقية  روڤسطوة" محتضنًا شقق " روڤ"إعمار" تكشف عن فندق "

 من الفئة المتوسطة
 

  التجارية مع فندق وشقق فندقية متكاممةروڤمشروع مؤلف من برجين في خطوة هي األولى لعالمة "فنادق " 
  بموقع حيوي يرتبط مباشرة بمركز دبي الدولي لممؤتمرات ومركز دبي المالي العالمي غرفة  084الفندق يضم 
 "شقة فندقية في حيمسطوة  751هوممسطوة" يضم  روڤ 

 
أعمنت "مجموعة إعمار لمضيافة"، التابعة لشركة التطوير العقاري العالمية : 6472أبريل  25دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ة"، سابع العقارات التي يتم إطالقيا تحت مظمة العالمة التجارية "فنادق سطو  روڤاليوم عن إطالق فندق " "إعمار العقارية"،
 وسطة. " العصرية الجديدة من الفئة المتروڤ

 
فنادق في  10"، المشروع المشترك بين "إعمار" و"ِمراس القابضة"، التي تتخذ من دبي مقرًا ليا، إلطالق روڤوتخطط "فنادق 

غرفة، مقّدمة بذلك مفيومًا جديدًا لمفنادق العصرية التي تشكل رافدًا قويًا  2660 أكثر منتضم  2020نة بحمول عام المدي
  في دبي. 2020لمعرض "إكسبو" الدولي 

 
سطوة" بموقعو المركزي في حي سطوة، مع ممر يربطو مباشرة بمركز دبي الدولي لممؤتمرات ومركز دبي  روڤويمتاز فندق "

 ". روڤىوم" الفندقية التابعة لعالمة " روڤالعالمي. ويشمل المشروع أيضًا إطالق أول مجموعة من شقق " المالي
 

"، حيث يضم البرج األول فندق روڤويتألف المشروع الجديد من برجين بتصاميم مفعمة باألناقة، في خطوة ىي األولى لـ"فنادق 
شقة  157ىوم سطوة" التي تشمل  روڤيص البرج الثاني لوحدات "غرفة، في حين سيتم تخص 080سطوة" المؤلف من  روڤ"

 فندقية. 
 

"، أكد كريس 2016ىوم سطوة" خالل فعاليات "سوق السفر العربي  روڤسطوة" و" روڤوفي معرض اإلعالن عن إطالق "
نسجم في المضمون " في دبي مروڤنادق ات "فنيومان، مدير العمميات في "مجموعة إعمار لمضيافة"، أن إطالق سابع عقار 

التي أرسى مالمحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس  2020واألىداف مع رؤية دبي السياحية 
 الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل. 

 
 



 

 
غراض العمل أو الترفيو، عبر في تمبية الطمب الكبير من قبل فئة متنامية من المسافرين أل‘ روڤفنادق ’وقال نيومان: "تساىم 

وجيات ثقافية ذكية لمضيوف، تقديم تجربة ضيافة تضمن قيمة استثنائية في أكثر المواقع حيوية في المدينة. وتمثل ىذه الفنادق 
مسافرين وكمنا ثقة بأنيا ستحظى باىتمام الجيل الجديد من المسافرين الميتمين بالحداثة والقيمة العالية والتواصل االجتماعي وال

 بال حدود".  
 

الطمب ىوم سطوة" ىو تمبية  روڤىوم" من خالل مشروع " روڤولفت نيومان إلى أن إطالق الشقق الفندقية الجديدة من "
الكبير عمى الوحدات السكنية التي تضمن قيمة أفضل في دبي، وتابع موضحًا: "نعمل عمى إرساء معايير جديدة في قطاع 

الذي يضمن لممستثمرين ميزتين رئيسيتين، أوليما فرصة ‘ ىوم سطوة روڤ’ناسبة من خالل مشروع المنازل ذات األسعار الم
امتالك وحدات سكنية ذات تصاميم فريدة بأسعار تناسبيم وفي مواقع مركزية بالمدينة. أما المّيزة الثانية فتتمثل في االستفادة من 

 . ‘"روڤفنادق ’الخدمات السمسة والمتكاممة التي تقدميا 
 

" كعالمة تجارية استثنائية في قطاع الفنادق المتوسطة، روڤاسطوة" بكافة الخصائص التي تميز "فنادق  روڤوسيتمتع فندق "
بما في ذلك الموقع المركزي الذي يمكن الوصول منو إلى أبرز الوجيات في المدينة وسيولة االستفادة من خدمات "مترو دبي" 

 ووسائل النقل العامة. 
 

باإلرث الثقافي العريق لمدينة دبي عبر احتضانو لمجموعة من األعمال الفنية سطوة"  روڤافة إلى ذلك، يحتفي فندق "وباإلض
المميزة التي تم تكميف نخبة من ألمع الفنانين اإلماراتيين والمحميين بتنفيذىا خصيصًا لعرضيا في الفندق. ومن خالل تضمين 

سطوة" لضيوفو فرصة اختبار تجارب استثنائية سيرغبون بمشاركتيا  روڤفي الفندق، يقدم "اإلبداعات الثقافية والفنية المحمية 
 عبر وسائل التواصل االجتماعي وتناسب المسافرين العالميين الميتمين باكتشاف ثقافات المدن التي يحطون رحاليم فييا.  

 
ا من أجواء الحي المجاور، والذي تتناغم فيو ىوم سطوة" طابعي روڤسطوة" و" روڤوتستقي التصاميم الداخمية لكل من "

أصالة تراث دبي مع تطمعاتيا العصرية الطموحة. وتم تصميم كافة الغرف لتوفر أعمى مستويات الراحة، بمساحات رحبة تصل 
بوصة ومنصة لموسائط  08مترًا مربعًا، مع األسّرة الوثيرة والحمامات الحديثة مع دوش إضافًة إلى شاشة التمفزيون  26إلى 

 المتعددة واالتصال الالسمكي المجاني باإلنترنت، والعديد من الخدمات الرئيسية األخرى.  
 

ىوم سطوة" احتياجات الضيوف الميتمين بالتقنيات الحديثة، وتوفر ليم أفضل حمول  روڤسطوة" و" روڤوتمبي وحدات "
كن استخدامو لتسجيل الوصول إلى الفندق الذي يتيح لمضيوف أيضًا االتصال بما في ذلك تطبيق األجيزة المتحركة الذي يم

ظيرًا. كما يوفر الفندق خدمة ذاتية لغسيل  2تسييالت مميزة تشمل إمكانية تسجيل المغادرة في موعد متأخر عند الساعة 
 المالبس عمى مدار الساعة، باإلضافة إلى متجر وخزائن لحفظ األمتعة وصناديق لحفظ األمانات. 

 
 



 

 
" من خالل "ذا دايمي" الذي يقدم أفضل أنواع القيوة والوجبات روڤسطوة" وجية الطعام الفريدة من "فنادق  روڤوسيضم "

الصحية الخفيفة المستوحاة من المطابخ العالمية حتى ساعة متأخرة من الميل، ويمثل في الوقت ذاتو مكانًا مثاليًا لالسترخاء في 
 بالطابع الثقافي الفريد لممدينة.  أجواء اجتماعية راقية مفعمة

 
سطوة" مرافق لالجتماعات والفعاليات والتواصل واتصاالت األعمال الرقمية من خالل قاعات االجتماعات التي  روڤويوفر "

 ستتاح في المستقبل القريب إمكانية حجزىا بالساعة عبر اإلنترنت. وىنالك أيضًا ردىة مصممة لمقاءات االجتماعية اليادئة،
ة، وحوض السباحة والمنصة المحيطة بو، ليمبي الفندق ععالوة عمى مركز المياقة البدنية الذي يستقبل الضيوف عمى مدار السا

 بذلك كافة احتياجات الضيوف عمى مختمف المستويات. 
 

وتقدم فنادق  لمدينة دبي." مفاىيم البساطة واألناقة، وتستوحي أجواءىا من غنى النسيج الثقافي الفريد ڤوتتناغم في "فنادق رو 
العالمة التجارية وجيات اجتماعية وثقافية لممسافرين العالميين، مع خدمات متكاممة بأعمى معايير الكفاءة في األداء، بضمان 

 توفير تجربة إقامة مريحة لمضيوف.
 -انتهى-

 لممحررين معمومات
 

 "روڤ فنادق" عن نبذة
 مــراس"مـن خــالل شــراكة بــين "إعمــار العقاريــة" و" لمضــيافة إعمــار مجموعــة" طورتيــا وقــد دبــي، فـي لحداثــةا نــبض تعكــس فندقيــة عالمــة ىــي" روڤ فنـادق"

 الجـودة عاليـة فنـادق فـي اإلقامـة ينشـدون الـذين السـياح مـن الجديـد لمجيـل العالمـة وتتوجـو. اإلمـارة ضـمن المواقـع أبـرز مـن عـدد في إطالقيا ليتم" القابضة
فــي دبــي كعالمــة تجاريــة  الضــيافة لقطــاع جديــدة معــايير بــذلك ترســي وىــي المحيطــة، البيئــة ثقافــة مــن المســتوحاة بأجوائيــا متــازوت الحديثــة التقنيــات تربطيــا

 .عصرية لمفنادق والشقق الفندقية الراقية من الفئة المتوسطة
 أو لمشـباب العالمـة وتتوجـو معـًا  آن   فـي والفاعميـة احـةوالر  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 حبو  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 نادقف أول" دبي مدينة وسط ڤرو " فندق وسيكون

دبي وسطوة باإلضافة إلى فنـدق عمـى مقربـة مـن "دبـي  ومرسى سعيد وميناء ميثاء وعود الجافمية من كل في" روڤ فنادق" مشاريع من سمسمة وتتبعو. دبي
 باركس آند ريزورتس". 
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 :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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