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 في دبي "ال میر"  الوجهة الشاطئیة الساحرة "روڤ ال میر" في تعلن عن"روڤ للفنادق" 
 

م  ليذ" يحةص ژ إل  ب  366"ذه ب غى ايئ ب غذغ لئللتئكي ة كإلزةج ب هزض ئألضإلإل ب ئكذئفي شذي ا ئكحيئب ئكع زئكي لةئظ اآ  هئإلزة
ب  ث ئكعذاى ئكخإلا و ئكخكي بعك لخيم لذئمى كك  هئآلغف ئكع

 
العالمة التجاریة المتخصصة بالفنادق العصریة "روڤ للفنادق"،  أعلنت :2018یونیو  20اإلمارات العربیة المتحدة،  دبي،

على  الفریدوبموقعه  .الشاطئیة العالمیة "ال میر" في دبيالوجهة  في قلب، عن إطالق "روڤ ال میر" من الفئة المتوسطة
لیكون إضافة غرفة،  366 الفندق الجدیدسیضم ، على األفق العمراني للمدینةالساحرة طالالت اإلشاطئ الخلیج العربي وسط 

 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.المتنامیة " للفنادق روڤوجهات "محفظة ممیزة إلى 
 

 امل فیهتتكا بتصامیمتع تتمالتي و "مراس" طورتها "ال میر"، الوجهة التي االستثنائي وسط موقعه فضل "روڤ ال میر" بویتمیز 
، یقدم الفندق الجدید تجربة عصریة وترفیهیة 1وبمحاذاة شاطئ الخلیج العربي في منطقة جمیرا . أفضل معاییر األناقة والبساطة

"ال میر" تضم متحف االتحاد وقناة دبي المائیة، على مقربة من و  كیلومتر. 2.5ممیزة تحیط بها الشواطئ الرملیة الممتدة بطول 
بالفعل واحدة من أبرز الوجهات وأكثرها استقطابًا للزوار وتعد واالستجمام، التسوق والترفیه وجهات و مطاعم من الباقة واسعة 
 في المدینة.

 
تصامیم تالقي تطلعات الجیل الجدید من المسافرین  المشروع المشترك بین "إعمار العقاریة" و"ِمراس"،، وتعتمد "روڤ للفنادق"

 .في إقامتهم الفندقیة، والبقاء متصلین من خالل التقنیات الحدیثةالذین یتطلعون إلى أفضل قیمة 
 
القیم وجهة مثالیة تتناغم مع ‘ ال میر’تمثل " :"مجموعة إعمار للضیافةـ "قال أولیفییه هارنیش، الرئیس التنفیذي لبهذه المناسبة و 

وال شك  اة العصریة في أجواء فریدة من نوعها.مع التركیز على توفیر أرقي أنماط الحی‘ روڤ للفنادق’التي تحتفي بها عالمة 
روڤ ال ’ لفندقمثالیًا  الزوار من كافة األعمار تجعل منها موقعاً  ‘ال میر’الواسعة والشعبیة التي اكتسبتها وجهة الشهرة أن في 
وخوض وف، مألاالستكشاف وتخطي حدود الات األجیال الجدیدة من المسافرین، الحریصین على لیلبي احتیاجالجدید  ‘میر

 ".الممیزةثقافیة التجارب ال
 

استقطابًا  دبيمعالم واحدة من أكثر ‘ ال میر’"تعّد  :"للفنادق ڤرو "بریدجر، المدیر المؤسسي للعملیات في ول بمن جانبه، قال 
موقعها ل ثل امتداداً التي تمتصامیمها وب. للترفیه واالستجمام ممیزةتجعل منها وجهة تطورات متسارعة باستمرار إذ تشهد ، للزوار

موقعًا لزواره ‘ روڤ ال میر’ ومن ذات المكان، یقدم مفعمة بالحیویة والتألق.زوارها أجواء مثالیة ل‘ ال میر’تقدم ، الشاطئي
ات مفضًال لسكان دولة اإلمار فندقیًا خیارًا  العصریة ومرافقه المتنوعةإطالالته الخالبة وبیئته ستجعله ، إذ لالسترخاءاستثنائیًا 

 العربیة المتحدة وزوارها على حد سواء".
 



   
 م فندقیصمتم ت "،المیریئة البحریة المجاورة في "مستلهمة من الب التي تعكس تصامیموٕالى جانب الفنون المعماریة األنیقة 

خیارات ین على تجربة صالحریالمسافرین من رجال األعمال  إضافة إلى، االستجمامخصیصًا للزوار من عشاق "روڤ ال میر" 
"، دبي 2020تزامنًا مع انعقاد معرض "إكسبو ، 2020منتصف العام  هافتتاح المقررسیحتضن الفندق و . أنیقةو فندقیة جدیدة 

 عالوة على غرف مخصصة ألصحاب الهمم.% من إجمالي الغرف، 35تشكل نسبتها نحو  زدوجةغرفة تضم غرفًا م 366
 

مركز إعالمي ذكي لتكون كل غرفة مكانًا مثالیًا للمسافرین من عشاق بوصة و  48تلفزیون ب وسیتم تجهیز جمیع الغرف
والحمامات العصریة، والغرف المتصلة المناسبة للعائالت  خدمة اإلنترنت المجانیة (واي فاي)،وهنالك أیضًا . التكنولوجیا

به، ومركز اللیاقة البدنیة الذي الكبیرة، والمتجر المفتوح على مدار الساعة، وحوض السباحة الخارجي مع المنصة المحیطة 
ساعة، وخدمة الغسیل الذاتي للمالبس طیلة الیوم، وغرف حفظ األمتعة، وصنادیق األمانات،  24یستقبل الضیوف على مدى 

 " بأعمال فنیة ممیزة لفنانین محلیین وعالمیینروڤ ال میروالثالجة الصغیرة، وغیرها. كما ستزدان غرف "
 

كما سیضم الفندق  ظهرًا. 2الساعة  دیمكن للزوار تسجیل المغادرة في وقت متأخر عنفنادق "روڤ"،  وكما هو الحال في جمیع
الجدید مطعم "ذا دایلي" الذي یستقبل الضیوف على مدار الیوم ویقدم تشكیلة متنوعة من أشهى النكهات العالمیة، باإلضافة إلى 

 مأكوالت بجوار الشاطئ. ردهة االستقبال والتراس الخارجي مع إمكانیة تناول ال
 

وافتتحت "روڤ للفنادق" حتى الیوم خمس وجهات في دبي هي: "روڤ وسط المدینة" و"روڤ سیتي سنتر" و"روڤ المدینة 
الطبیة" و"روڤ المركز التجاري" و"روڤ مرسى دبي". ویجري التخطیط الفتتاح فنادق جدیدة في دبي ومواقع أخرى في دولة 

 دة، باإلضافة إلى المملكة العربیة السعودیة. اإلمارات العربیة المتح
 

أكثر من ، وتضم "ال میر الجنوب" و"ال میر الشمال" و"الغونا"مناطق  من 2017أكتوبر في وتتألف "ال میر" التي تم افتتاحها 
ع منتزه لركوب المركزیة حدیقة لأللعاب المائیة م وتضم منطقة "ال غونا"متجر ومطعم وطیفًا من النشاطات الشاطئیة.  100

بین لؤلؤة جمیرا وخلیج  ةملیون قدم مربع 13.4مساحة قدرها  علىتمتد الوجهة و األول من نوعه في المنطقة. یعد األمواج 
 .والمطاعم والمقاهي لتجزئةمتاجر اسینما و لا ومن المزمع أن تشهد افتتاح مجموعة جدیدة دور ،جمیرا

 
لتضم حمامات وغرفًا لتغییر المالبس مخصصة لألطفال ودخوًال مخصصًا ألصحاب وتم تطویر الشواطئ الحالیة في "ال میر" 

ناطق ومكاتب للمعلومات، وشواحن للهواتف المتحركة، وغرفًا للصالة، وأربع م، اتصاًال مجانیًا باإلنترنت الالسلكيالهمم، و 
 مساحة لمواقف السیارات، إضافة إلى مرافق أخرى. 1000للعب األطفال، وأكثر من 

 -انتهى-
 معلومات للمحررین

 نبذة عن "روڤ للفنادق"
 مـراس"وهي مشروع مشترك بـین "إعمـار العقاریـة" و دبي، في الحداثة نبض تجاریة للفنادق والشقق الفندقیة التي تعكس عالمة هي" روڤ للفنادق"

 بأجوائهــا وتمتــاز الحدیثــة التقنیــات تربطهــا الجــودة عالیــة فنــادق فــي اإلقامـة ینشــدون الــذین المســافرین مــن الجدیــد للجیــل العالمــة وتتوجــه". القابضـة
بعیـدة  عصـریة ضـیافة تجـارب" روڤ للفنـادق" وتـوفر.في دبي الضیافة لقطاع جدیدة معاییر بذلك ترسي وهي المحیطة، البیئة ثقافة من المستوحاة

 مثــل واالستكشــاف المغــامرة عشــاق أو للشــباب العالمــة وتتوجــه معــًا؛ آنٍ  فــي والفاعلیــة والراحــة والحداثــة بالموثوقیــة تتســم خیــارات مــع عــن التكلــف
 . الوتیرة سریع المدن حیاة نمط یعیشون الذین دبي قاطني

 



   
 وحـــب التواصــل بهـــدف العــالم حـــول الترحــال عشـــاق شــغف تعكـــس التــي" روڤ للفنـــادق" لعالمــة شـــعاراً  الحدیثــة التكنولوجیـــا وتبنــي الكفـــاءة وتمثــل

 بـین الكامـل التناغم تحقیق" روڤ للفنادق" تضمن العصریة، للحیاة مبتكرة تجارب وتوفیر المتقن التصمیم على ركیزهات ومع.حدود بال االستكشاف
ولدى العالمة التجاریة حالیًا خمسة فنادق بمواقع حیویة في دبي: . الراحة درجات وأقصى التصمیم، الجمالیة في والمعاییر الضیافة، جودة خدمات

المركــز التجـاري"، ومــن المقـرر إطــالق مشـاریع جدیــدة تتضــمن "روڤ  ڤو"روڤ المدینـة الطبیــة" و"روڤ سـیتي ســنتر" و"رو"روڤ وسـط المدینــة" 
عربیـة المیناء السیاحي" وفندق جدید على مقربة من "دبي باركس آند ریـزورتس" إضـافة إلـى "روڤ مدینـة الملـك عبـداهللا االقتصـادیة" فـي المملكـة ال

 السعودیة. 
www.rovehotels.com  

 
 :ش.م.ع." نبذة عن "إعمار العقاریة

 "إعمار العقاریة ش.م.ع."، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهـي مـن الشـركات الرائـدة فـي مجـال التطـویر العقـاري ومشـاریع الحیـاة العصـریة،
ا وآسـیا. تعتبـر "إعمـار" واحـدة مـن أكبـر شـركات التطـویر العقـاري فـي العـالم، ولـدیها رصـید وتتمتع بحضور قوي في الشرق األوسط وشـمال أفریقیـ

 ملیون متر مربع في اإلمارات العربیة المتحدة واألسواق العالمیة الرئیسیة. 167كبیر من األراضي یصل إلى 
وحدة سكنیة فـي  45900أكثر من  2002، وسلمت منذ العام ولدى "إعمار" سجل حافل باإلنجازات في استكمال المشاریع وفقًا للمواعید المحددة

 3874فنـدقًا ومنتجعـًا تضـم  19ألـف متـر مربـع مـن األصـول التـي تولـد إیـرادات مسـتمرة، و 893دبي واألسواق العالمیة. ولدى الشـركة أكثـر مـن 
ه، باإلضـافة إلـى أنشـطة "إعمـار" فـي األسـواق العالمیـة، غرفة. تساهم عملیات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضیافة والترفی

 .% من إجمالي إیرادات الشركة42بنحو 
"إعمـار"  یعتبر كل من "برج خلیفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكبر وجهات التسوق والترفیه في العالم، من أهم المشاریع التي قامـت

" برجـًا جدیـدًا سـیكون معلمـًا بـارزًا ضـمن مشـروع "خـور دبـي". للمزیـد مـن المعلومـات یرجـى زیـارة الموقـع بتطویرها حتى الیـوم. كمـا أطلقـت "إعمـار
ـــــــــــــــــــــــى www.emaar.comاإللكترونـــــــــــــــــــــــي  ، ardubaiwww.facebook.com/ema. ویمكـــــــــــــــــــــــن زیـــــــــــــــــــــــارة صـــــــــــــــــــــــفحات الشـــــــــــــــــــــــركة عل

 .www.instagram.com/emaardubai، وwww.twitter.com/emaardubaiو
 

 للمزید من المعلومات حول "إعمار" یرجى االتصال بـ:
 روبرت تاسكر / موهیني بارمار

 +971 4 4507600إلمارات العربیة المتحدة | هاتف: دبي، ا
robert.tasker@bm.com|  mohini.parmar@bm.com 

 
 نبذة عن ِمراس

لتصبح مكانًا أفضل للعیش، والعمل، والزیارة. نحن نبتكر من أجل مجتمع متنوع واإلمارات العربیة المتحدة  تلتزم ِمراس بإضافة كل ما یرتقي بدبي
ر بأفراده وإلغناء وتحفیز ثقافة حضریة مبدعة تساهم في ترسیخ أنماط جدیدة من األفكار، واالعمال، والمجتمعات. تتمحور رؤیتنا حول ابتكا

أكبر بین الناس لممارسة المزید مما یفضلون من أنشطة. ومن خالل أسلوب حیاة حضري حیوي وذلك بتصمیم وجهات متنوعة وخلق تواصل 
التركیز على ما یهم األشخاص ویعنیهم فإننا نساهم في تعزیز قدرة دبي على مواصلة تطویر اإلمكانات والفرص. استثماراتنا تسعى لضمان 

األغذیة، تجارة التجزئة، التسلیة والترفیه، الضیافة، الصحة تغطي مجموعة من المشاریع المبتكرة في قطاعات مستقبل أفضل لألجیال المقبلة، و 
كایت بییتش،  یتش، سیتي ووك، بوكس بارك، الست إكزت، ذا أوتلت فیلیدج،یتضم وجهات ِمراس التي توفر أسلوب حیاة استثنائي ذا بوالتعلیم. و 

  .اعیة حیویة وفرصة للتواصل، االكتشاف، التعلم واإلبداعبلوواترز، المیر والسیف والتي تتمّیز بفضائها المفتوح الذي یوفر بیئة اجتم
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