
   

 خبر صحافي
 

 أجواء المراسي العصریة وسطیشرع أبوابه أمام تجربة ضیافة ممیزة " مرسى دبي روڤ"
 

شهد "مرسى دبي" الیوم إضافة وجهة ضیافة عصریة جدیدة تستقي أجواءها من : 2018أبریل  7دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 
دبي"، خامس مشاریع العالمة التجاریة المتخصصة بالفنادق الراقیة من الموقع المجاور للواجهة المائیة مع افتتاح فندق "روف مرسى 

الفئة المتوسطة "روف للفنادق". وسیبدأ الفندق باستقبال ضیوفه في أجواء حیویة تناسب المسافرین من السیاح ورجال األعمال على 
والراغبین  ألحدث التطورات التقنیة ینباب المواكبحد سواء، كما یمتاز بموقعه المركزي ومرافقه المتنوعة والمنسجمة مع تطلعات الش

 .بالبقاء على تواصل مع العالم من حولهم
 

ویقدم "روف مرسى دبي" خیارًا جدیدًا لزوار المدینة، بفضل موقعه المجاور للمرسى، وما یقدمه من مزایا تلبي تطلعات الضیوف 
كما یمتاز الفندق التواصل وتمثل في الوقت ذاته امتدادًا لمحیطها الثقافي. المهتمین باإلقامة في وجهات توفر القیمة الكبیرة وتقنیات 

 الجدید باحتضانه المركز التقني الذي یوفر وجهات اجتماعیة مثالیة للشباب العصري. 
 

وم أربعة فنادق في وتعتبر "روف للفنادق" مشروعًا مشتركًا بین "ِمراس" و"إعمار العقاریة ش.م.ع"، وافتتحت العالمة التجاریة حتى الی
مواقع مركزیة في المدینة، وهي "روف وسط المدینة" و"روف سیتي سنتر" و"روف المركز التجاري" و"روف المدینة الطبیة". ویجري 

 التخطیط الفتتاح فنادق جدیدة ضمن المدینة مستقبًال. 
 

واجهة المائیة في المنطقة، مقدمًا للسیاح غرفة بتصامیم أنیقة، ویقع ضمن أحد أكبر مشاریع ال 384"روف مرسى دبي" ویضم 
إمكانیة الوصول بسهولة إلى أشهر شواطئ دبي، إضافة إلى المرسى. كما یقع الفندق على مقربة من "دبي مارینا مول" الذي 

، ومنطقة یحتضن خیارات تسوق وترفیه متنوعة، و"نادي مرسى دبي للیخوت" الذي یعد وجهة مفضلة لمحبي الحیاة البحریة والقوارب
 "ذا بیتش" العصریة التي طورتها "ِمراس" على الواجهة البحریة.

 
وللضیوف من رجال األعمال، یشكل "روف مرسى دبي" فندقًا مثالیًا للراغبین باإلقامة على مقربة من أهم مراكز األعمال مثل مدینة 

ي. كما یسهل الوصول إلى الفندق من شارع الشیخ زاید، دبي لإلنترنت ومدینة دبي لإلعالم وقریة المعرفة والمنطقة الحرة بجبل عل
من محطة "مترو دبي" و"ترام دبي"، مما یجعل من "روف مرسى دبي" خیارًا مناسبًا لقطاع سیاحة االجتماعات قربه إضافة إلى 

 والحوافز والمعارض والمؤتمرات الذي یشهد نموًا متسارعًا في دبي.
 

من الوجهات السكنیة ‘ مرسى دبي’تعد منطقة یش، الرئیس التنفیذي لـ "مجموعة إعمار للضیافة": "بهذه المناسبة قال أولیفییه هارن
والترفیهیة المفضلة في المدینة، بفضل الموقع الممیز على الواجهة المائیة واحتضانها لباقة واسعة من الخیارات الترفیهیة والمطاعم 

لعالمة التجاریة التي تركز على تطویر فنادق ذات مواقع مركزیة تسمح قیم ا‘ روف مرسى دبي’والمقاهي. وتتجسد في فندق 
الفریدة في عالم الضیافة إلى ‘ روف’لیقدم تجربة ‘ روف مرسى دبي’للضیوف بالبقاء متصلین بالعالم من حولهم. ویأتي افتتاح 

یع خیارات الضیافة المتوفرة للزوار لتواكب أعداد أكبر من الزوار، بالتزامن مع دوره في دعم رؤیة دبي للسیاحة الرامیة إلى تنو 
 احتیاجات وتطلعات الجیل الجدید من المسافرین". 



   

وجهة مثالیة للسیاح ورجال ‘ روف مرسى دبي’"یقدم ومن جانبه قال بول بریدجر، المدیر المؤسسي للعملیات في "روف للفنادق": 
ین من كل الفئات. ویتمتع الفندق بالعدید من الخصائص التي توفر األعمال، فهو یقع في منطقة حیویة، ویلبي احتیاجات المسافر 

، ویساهم في ‘روف’قیمة أكبر للضیوف، فهو قریب من شواطئ دبي، ویحتضن مختلف المرافق والمزایا التي یتطلع إلیها ضیوف 
 توفیر خیارات أكثر تنوعًا وتمیزًا للعطالت المحلیة أیضًا". 

 
لتكون  اً ذكی اً إعالمی اً بوصة ومركز  48تلفزیون  إقامة مریحة وبعیدة عن التكلف، وتضم جمیع الغرفویوفر "روف مرسى دبي" تجربة 

والحمامات  بخدمة اإلنترنت المجانیة (واي فاي)، الفندقتم تجهیز . كما كل غرفة مكانًا مثالیًا للمسافرین من عشاق التكنولوجیا
یرة، والمتجر المفتوح على مدار الساعة، وحوض السباحة الخارجي مع المنصة العصریة، والغرف المتصلة المناسبة للعائالت الكب

ساعة، وخدمة الغسیل الذاتي للمالبس طیلة الیوم، وغرف  24المحیطة به، ومركز اللیاقة البدنیة الذي یستقبل الضیوف على مدى 
ّرة للضیوف اإلضافیین، والثالجة الصغیرة، وغیرها. ، واألرائك الوثیرة التي یمكن تحویلها إلى أساألماناتحفظ األمتعة، وصنادیق 

 ظهرًا. 2الساعة  دیمكن للزوار تسجیل المغادرة في وقت متأخر عنوكما هو الحال في جمیع فنادق "روف، 
 

ة ویضم "روف مرسى دبي" مطعم "ذا دایلي" الذي یستقبل الضیوف على مدار الیوم ویقدم تشكیلة متنوعة من أشهى النكهات العالمی
إضافة إلى العصائر والقهوة اللذیذة وبأعلى معاییر الكفاءة في سرعة الخدمة. ویحرص المطعم على توفیر خیارات جدیدة وشهیة كل 

 یوم. 
 

غرفًا وقاعات لالجتماعات والمناسبات یمكن تخصیصها لتناسب مختلف الفعالیات االجتماعیة كما یحتضن "روف مرسى دبي" 
طعم "ذا دیلي" وجبات الغداء االجتماعیة غیر الرسمیة. ویقدم م للقاءات مخصصة منطقة أیضاً  وهنالك، وأنشطة الشركات

لالجتماعات الطویلة إضافة إلى القهوة والشاي والماء مجانًا. وتحفل أرجاء الفندق باألعمال الفنیة المحلیة التي تضفي علیه طابعًا 
 إبداعیًا ممیزًا یحتفي بموقعه المحاذي للواجهة المائیة.

 
المسافرین العصریین اللذین التجاریة "روف للفنادق" التي تخاطب  ویعتبر "روف مرسى دبي" إضافة ممیزة إلى محفظة العالمة

یجوبون العالم بحریة، وتقدم لهم تجربة یتعرفون من خاللها على ثقافة المدینة، وهویتها الحدیثة، كما تلبي احتیاجات الضیوف 
 المسافرین ألغراض العمل أو السیاحة.

 -انتهى-
 

 نبذة عن "روڤ للفنادق"
". القابضــة مــراس"وهــي مشــروع مشــترك بــین "إعمــار العقاریــة" و دبــي، فــي الحداثــة نــبض تجاریــة للفنــادق والشــقق الفندقیــة التــي تعكــس عالمــة هــي "روڤ للفنــادق"

 البیئــة ثقافــة مـن اةالمســتوح بأجوائهــا وتمتـاز الحدیثــة التقنیــات تربطهـا الجــودة عالیـة فنــادق فــي اإلقامـة ینشــدون الــذین المسـافرین مــن الجدیــد للجیـل العالمــة وتتوجـه
 بالموثوقیـة تتسـم خیـارات مـع بعیـدة عـن التكلـف عصـریة ضـیافة تجـارب" روڤ للفنـادق" وتـوفر.فـي دبي الضـیافة لقطـاع جدیـدة معـاییر بذلك ترسي وهي المحیطة،
. الــوتیرة ســریع المـدن حیــاة نمـط یعیشــون الـذین دبــي قــاطني مثـل واالستكشــاف المغـامرة عشــاق أو للشـباب العالمــة وتتوجــه معـًا؛ آنٍ  فــي والفاعلیـة والراحــة والحداثـة
 بــال االستكشــاف وحــب التواصــل بهــدف العــالم حــول الترحــال عشــاق شــغف تعكــس التــي" روڤ للفنــادق" لعالمــة شــعاراً  الحدیثــة التكنولوجیــا وتبنــي الكفــاءة وتمثــل
 الضــیافة، جــودة خــدمات بــین الكامــل التنــاغم تحقیــق" روڤ للفنــادق" ضــمنت العصــریة، للحیــاة مبتكــرة تجــارب وتــوفیر المــتقن التصــمیم علــى تركیزهــا ومع.حــدود

ولـدى العالمـة التجاریـة حالیـًا أربعـة فنـادق بمواقـع حیویـة فـي دبـي: "روڤ وسـط المدینـة" و"روڤ المدینـة . الراحـة درجـات وأقصـى التصـمیم، الجمالیة فـي والمعاییر
 ومن المقرر إطالق مشاریع جدیدة في "مرسى دبي" والسطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ریزورتس".الطبیة" و"روڤ سیتي سنتر" و"روق المركز التجاري"، 

www.rovehotels.com  

http://www.rovehotels.com/


   
 نبذة عن إعمار العقاریة:

مشـاریع الحیـاة العصـریة، وتتمتـع بحضـور و فـي مجـال التطـویر العقـاري "إعمار العقاریة ش.م.ع."، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي مـن الشـركات الرائـدة 
یصــل إلــى راضــي قــوي فــي الشــرق األوســط وشــمال أفریقیــا وآســیا. تعتبــر "إعمــار" واحــدة مــن أكبــر شــركات التطــویر العقــاري فــي العــالم، ولــدیها رصــید كبیــر مــن األ

 لعالمیة الرئیسیة.واألسواق ا اإلمارات العربیة المتحدةملیون متر مربع في  188
وحـدة سـكنیة فـي دبـي واألسـواق  43200أكثـر مـن  2002العـام لمواعید المحددة، وسـلمت منـذ وفقًا لولدى "إعمار" سجل حافل باإلنجازات في استكمال المشاریع 

غرفة. تساهم عملیات الشـركة فـي  3400عًا تضم فندقًا ومنتج 17وألف متر مربع من األصول التي تولد إیرادات مستمرة،  690العالمیة. ولدى الشركة أكثر من 
یعتبـر و  .% مـن إجمـالي إیـرادات الشـركة60 بنحـوقطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضیافة والترفیه، باإلضافة إلـى أنشـطة "إعمـار" فـي األسـواق العالمیـة، 

سوق والترفیه في العـالم، مـن أهـم المشـاریع التـي قامـت "إعمـار" بتطویرهـا حتـى الیـوم. و"دبي مول"، أكبر وجهات الت المعلم العمراني العالمي،كل من "برج خلیفة"، 
. www.emaar.comیرجــى زیــارة الموقــع اإللكترونــي  كمــا أطلقــت "إعمــار" برجــًا جدیــدًا ســیكون معلمــًا بــارزًا ضــمن مشــروع "خــور دبــي". للمزیــد مــن المعلومــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــى  ویمكـــــــــــــــــــــــــــــــــن ، www.twitter.com/emaardubai، وwww.facebook.com/emaardubaiزیـــــــــــــــــــــــــــــــــارة صـــــــــــــــــــــــــــــــــفحات الشـــــــــــــــــــــــــــــــــركة عل
 .ardubaiwww.instagram.com/emaو
 

 للمزید من المعلومات حول "إعمار" یرجى االتصال بـ:
 مارستیلر   -كیلي هوم / نیفین ولیم | أصداء بیرسون
 +971 4 4507600دبي، اإلمارات العربیة المتحدة | هاتف: 

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

 نبذة عن ِمراس
لتصبح مكانًا أفضل للعیش، والعمل، والزیارة. نحن نبتكر من أجل مجتمع متنوع بأفراده وإلغناء اإلمارات العربیة المتحدة و  تلتزم ِمراس بإضافة كل ما یرتقي بدبي

ي حیوي وذلك وتحفیز ثقافة حضریة مبدعة تساهم في ترسیخ أنماط جدیدة من األفكار، واالعمال، والمجتمعات. تتمحور رؤیتنا حول ابتكار أسلوب حیاة حضر 
نساهم وجهات متنوعة وخلق تواصل أكبر بین الناس لممارسة المزید مما یفضلون من أنشطة. ومن خالل التركیز على ما یهم األشخاص ویعنیهم فإننا  بتصمیم

شاریع المبتكرة تغطي مجموعة من المفي تعزیز قدرة دبي على مواصلة تطویر اإلمكانات والفرص. استثماراتنا تسعى لضمان مستقبل أفضل لألجیال المقبلة، و 
یتش، سیتي ووك، یتضم وجهات ِمراس التي توفر أسلوب حیاة استثنائي ذا بفي قطاعات األغذیة، تجارة التجزئة، التسلیة والترفیه، الضیافة، الصحة والتعلیم. و 

مفتوح الذي یوفر بیئة اجتماعیة حیویة وفرصة كایت بییتش، بلوواترز، المیر والسیف والتي تتمّیز بفضائها ال بوكس بارك، الست إكزت، ذا أوتلت فیلیدج،
  .للتواصل، االكتشاف، التعلم واإلبداع

 
 

http://www.emaar.com/
http://www.facebook.com/emaardubai
http://www.twitter.com/emaardubai
http://www.instagram.com/emaardubai

