
 
 

 خبر صحافي
 

 عروض استثنائیة للعطالت المحلیة مع "العنوان للفنادق والمنتجعات"
 للفنادق" ڤو"فیدا للفنادق والمنتجعات" و"رو 

 
تقدم "مجموعة إعمار للضیافة"، التابعة لشركة "إعمار العقاریة"، عروضًا : 2018مایو  17دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 

مع أسعار تنافسیة وباقات معدة خصیصًا لالستمتاع بعطلة رائعة ضمن وجهات عالماتها  استثنائیة خالل موسم الصیف
 . 2018سبتمبر  30التجاریة الثالث، وذلك لغایة 

 
ویمكن للضیوف تجنب الطقس الصیفي الحار وتمضیة أوقات مفعمة بالترفیه واالسترخاء واألطعمة الشهیة في مختلف أرجاء 

ألسعار الخاصة بالموسم عند اإلقامة في وجهات كل من "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فیدا دبي. ویمكن االستفادة من ا
 للفنادق".  روڤللفنادق والمنتجعات" و"

 
فرصة اإلقامة للیلة إضافیة مجانًا عند الضیوف  یمنحوتقدم "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فیدا للفنادق والمنتجعات" عرضًا 

ل العرض فندق "العنوان بولیفارد" المرتبط مباشرة بـ "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفیه في العالم. أما حجز لیلتین. ویشم
الجولف محبي لللراغبین باإلقامة على الواجهة المائیة، فسیكون فندق "العنوان مرسى دبي" وجهة مثالیة لهم، في حین یمكن 

. وفي "باالس وسط المدینة"، فتتناغم أجواء المنتجعات الفاخرة مع ومریحةهادئة االسترخاء في "العنوان مونتجمري" في أجواء 
تصامیم األرابیسك الشرقیة الساحرة، حیث یوفر الفندق لضیوفه تجربة غنیة بتقالید الضیافة األصیلة مع الخدمات والمرافق 

 العصریة التي تالقي تطلعاتهم على كافة المستویات. 
 

المدینة" للضیوف إمكانیة اختبار تجربة عصریة فریدة توفر لهم كافة التسهیالت والخدمات التي  ویتیح فندق "فیدا وسط
یحتاجونها. وبدوره، یمتاز فندق "منزل وسط المدینة" بطابعه الثقافي الغني وتصامیمه المعماریة والهندسیة األصیلة التي تتكامل 

 مع خدمات الضیافة العربیة التقلیدیة. 
 

للفنادق" الموجهة للجیل  روڤن باإلقامة في وجهات عصریة حدیثة، فبإمكانهم اختیار وجهات العالمة التجاریة "أما للراغبی
الجدید من المسافرین العصریین الذین یتطلعون إلى قیمة أكبر في فنادق ذات مواقع حیویة یسهل الوصول منها إلى مختلف 

درهمًا فقط عن كل لیلة، في فنادق  198الستفادة من أسعار تبدأ من أرجاء المدینة. وخالل موسم الصیف، یمكن للضیوف ا
 " الخمسة المتوزعة في مناطق مركزیة بدبي.روڤ"
 
 



 
تركز دبي على ترسیخ موقعها الرائد كوجهة بهذه المناسبة قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "

الترفیه عبر توفیر وجهات تناسب الزوار من رجال األعمال والسیاح على حد سواء، وتضمن عالمیة أولى في قطاعي الضیافة و 
لهم إقامة ممیزة على مدار السنة. وحرصنا على إعداد عروضنا الصیفیة لتناسب العائالت واألزواج الراغبین باالستمتاع بعطلة 

كما تم التخطیط ‘. مجموعة إعمار للضیافة’هات تضمن لهم استكشاف كل ما هو جدید وممیز في دبي ضمن جمیع وجمحلیة 
للحملة لتواكب تطلعات واحتیاجات سكان المدینة وزوارها أیضًا، وكلنا ثقة بأن هذه المبادرة ستساهم بدور إیجابي في حفز أداء 

 القطاع السیاحي في دبي خالل موسم الصیف". 
 

 روڤهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فیدا للفنادق والمنتجعات" و"وبما یوفر مزایا أكبر للعائالت التي تختار اإلقامة في وج
للفنادق"، تقدم حملة "عیشها في القمة" باقتین یمكن االستفادة منهما حصریًا عند اإلقامة في الفنادق المشاركة في هذه 

 العروض، ویمكن شراؤها من مكاتب االستقبال فقط. 
 

زیارة أشهر المراكز الترفیهیة في دبي مثل "فیرتشوال ریالیتي بارك" و"حلبة دبي للتزلج"  وفي هذا اإلطار، تتاح للضیوف فرصة
و"دبي أكواریوم وحدیقة الحیوانات المائیة" و"كیدزانیا"، إضافة إلى وجهات تستقطب اهتمامًا واسعًا في المدینة مثل "دبي أوبرا" 

 39تثنائیة بكل المقاییس. ویمكن للضیوف اختیار وجهتین مقابل و"قمة البرج، برج خلیفة"، حیث یمكن اختبارها بأسعار اس
 دوالرًا فقط.  59دوالرًا للباقة، أو أربع وجهات مقابل 

 
للفنادق" بتجارب ضیافة وترفیه  روڤوبذلك، سیستمتع ضیوف "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فیدا للفنادق والمنتجعات" و"

تناسب جمیع األذواق وال سیما العائالت، وتتضمن العطالت الهادئة أو تلك المفعمة باألنشطة الحیویة المسلیة، في أجواء تتنوع 
 بین الكالسیكي والعصري.

 
لحصریة والتجارب الترفیهیة ویمكن للمهتمین باالطالع على المزید من المعلومات حول عروض اللیالي المجانیة والحسومات ا

 . www.rovehotels.comأو  www.vidahotels.comأو  www.addresshotels.comزیارة المواقع اإللكترونیة: 
 -انتهى-

 معلومات للمحررین
 

 حول "مجموعة إعمار للضیافة"
تتخصص "مجموعة إعمار للضیافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقاریة"، في إدارة مشاریع الضیافة والترفیه في المنطقة. وحّددت 

محفظة متنوعة من مشاریع الضیافة بما فیها المجموعة تخّصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حیث تمتلك المجموعة الیوم وتدیر 
 الفنادق، والشقق الفندقیة، ومنتجعات الجولف، ونادي البولو والفروسیة، والمطاعم العصریة، إضافة إلى نادي مرسى دبي للیخوت. وقد رسخت

الخاصة وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات"،  عالمات فندقیة لكل منها مزایاها 3"مجموعة إعمار للضیافة" مكانتها في قطاع الضیافة مع إطالقها 
الضیافة  و"فیدا للفنادق والمنتجعات"، و"روڤ للفنادق". وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهومًا مبتكرًا لقطاع

ة من التجارب التي تتیح مزایا قّیمة للشركات والسیاح داخل والخدمات السیاحیة في دبي والمنطقة عمومًا. وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باق
ومصر وتركیا والبحرین والمالدیف والعدید من  عقاراتها، وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق وشقق فندقیة في كل من المملكة العربیة السعودیة

 ار في دبي.األسواق الرئیسیة األخرى في المنطقة، هذا بخالف حضورها الذي یتوسع باستمر 

http://www.addresshotels.com/
http://www.vidahotels.com/
http://www.rovehotels.com/


 
 

جیال الجدیدة وبدورها تتیح عالمة "فیدا للفنادق والمنتجعات" الراقیة، من فئة البوتیك للفنادق والشقق الفندقیة، مفهوم ضیافة مختلف یتوجه إلى األ
اصیل السفر العصري من دون من المدیرین التنفیذیین ورواد األعمال والسیاح؛ وتوفر هذه العالمة بیئة محفزة لألجیال الشابة المهتمة بأرقى تف

من تكلف، وهي تتولى إدارة فندقین في دبي إضافة إلى تشغیل فنادق وشقق فندقیة في أبوظبي والبحرین والمملكة العربیة السعودیة ومصر وعدد 
 المدن الرئیسیة في المنطقة، عالوًة على حضورها الدائم في دبي.

ق العصریة من الفئة المتوسطة مشروعًا مشتركًا بین "إعمار العقاریة" و"مراس القابضة". للفنادق" المتخصصة بالفنادڤ وتعتبر عالمة "رو
للفنادق" بالحیاة النابضة لمدینة دبي من خالل نهجها الفرید لتوفیر تجارب ڤ وانطالقًا من تأثرها بالثقافة والبیئة المحلیة في تصمیمها، تحتفي "رو

باب، أو الذین یتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال یعرف حدودًا. ولدى العالمة التجاریة ضیافة متمیزة للمسافرین العالمیین الش
 فنادق في مواقع حیویة بدبي، وتخطط إلطالق عقارات جدیدة في المدینة. خمسة

لف" و"نادي دبي للبولو والفروسیة" و"نادي وتتضمن المرافق الترفیهیة التابعة لـ "مجموعة إعمار للضیافة" كًال من "نادي المرابع العربیة للجو 
  www.emaar.comللمزید من المعلومات:  مرسى دبي للیخوت.

 
 للمزید من المعلومات حول إعمار، یرجى االتصال بـ:

 مارستیلر   -كیلي هوم / نیفین ولیم | أصداء بیرسون
 +971 4 4507600ة | هاتف: دبي، اإلمارات العربیة المتحد

nivine.william@bm.com|  kelly.home@bm.com 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.emaar.com/

	خبر صحافي
	عروض استثنائية للعطلات المحلية مع "العنوان للفنادق والمنتجعات"
	و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق"
	دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 مايو 2018: تقدم "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، عروضاً استثنائية خلال موسم الصيف مع أسعار تنافسية وباقات معدة خصيصاً للاستمتاع بعطلة رائعة ضمن وجهات علاماتها التجارية الثلاث، وذلك لغاية 30 سبتم...
	ويمكن للضيوف تجنب الطقس الصيفي الحار وتمضية أوقات مفعمة بالترفيه والاسترخاء والأطعمة الشهية في مختلف أرجاء دبي. ويمكن الاستفادة من الأسعار الخاصة بالموسم عند الإقامة في وجهات كل من "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق".
	وتقدم "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" عرضاً يمنح الضيوف فرصة الإقامة لليلة إضافية مجاناً عند حجز ليلتين. ويشمل العرض فندق "العنوان بوليفارد" المرتبط مباشرة بـ "دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم. أما للراغبين بالإقا...
	ويتيح فندق "فيدا وسط المدينة" للضيوف إمكانية اختبار تجربة عصرية فريدة توفر لهم كافة التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها. وبدوره، يمتاز فندق "منزل وسط المدينة" بطابعه الثقافي الغني وتصاميمه المعمارية والهندسية الأصيلة التي تتكامل مع خدمات الضيافة العربية...
	أما للراغبين بالإقامة في وجهات عصرية حديثة، فبإمكانهم اختيار وجهات العلامة التجارية "روڤ للفنادق" الموجهة للجيل الجديد من المسافرين العصريين الذين يتطلعون إلى قيمة أكبر في فنادق ذات مواقع حيوية يسهل الوصول منها إلى مختلف أرجاء المدينة. وخلال موسم الصي...
	بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تركز دبي على ترسيخ موقعها الرائد كوجهة عالمية أولى في قطاعي الضيافة والترفيه عبر توفير وجهات تناسب الزوار من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وتضمن لهم إقامة مميزة على مدا...
	بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تركز دبي على ترسيخ موقعها الرائد كوجهة عالمية أولى في قطاعي الضيافة والترفيه عبر توفير وجهات تناسب الزوار من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وتضمن لهم إقامة مميزة على مدا...
	بهذه المناسبة قال أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "تركز دبي على ترسيخ موقعها الرائد كوجهة عالمية أولى في قطاعي الضيافة والترفيه عبر توفير وجهات تناسب الزوار من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وتضمن لهم إقامة مميزة على مدا...
	وبما يوفر مزايا أكبر للعائلات التي تختار الإقامة في وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق"، تقدم حملة "عيشها في القمة" باقتين يمكن الاستفادة منهما حصرياً عند الإقامة في الفنادق المشاركة في هذه العروض، ويمكن شراؤها...
	وفي هذا الإطار، تتاح للضيوف فرصة زيارة أشهر المراكز الترفيهية في دبي مثل "فيرتشوال رياليتي بارك" و"حلبة دبي للتزلج" و"دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية" و"كيدزانيا"، إضافة إلى وجهات تستقطب اهتماماً واسعاً في المدينة مثل "دبي أوبرا" و"قمة البرج، بر...
	وبذلك، سيستمتع ضيوف "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"روڤ للفنادق" بتجارب ضيافة وترفيه تناسب جميع الأذواق ولا سيما العائلات، وتتضمن العطلات الهادئة أو تلك المفعمة بالأنشطة الحيوية المسلية، في أجواء تتنوع بين الكلاسيكي والعصري.
	ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول عروض الليالي المجانية والحسومات الحصرية والتجارب الترفيهية زيارة المواقع الإلكترونية: www.addresshotels.com أو www.vidahotels.com أو www.rovehotels.com.
	ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول عروض الليالي المجانية والحسومات الحصرية والتجارب الترفيهية زيارة المواقع الإلكترونية: www.addresshotels.com أو www.vidahotels.com أو www.rovehotels.com.
	ويمكن للمهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات حول عروض الليالي المجانية والحسومات الحصرية والتجارب الترفيهية زيارة المواقع الإلكترونية: www.addresshotels.com أو www.vidahotels.com أو www.rovehotels.com.
	-انتهى-

