
 
 خبر صحافي

 

 المركز التجاري" روڤ"مجموعة إعمار للضيافة" تفتتح فندق "

 في قلب حي األعمال المركزي في دبي
 

 "للفنادق"  روڤالتي تطلقها العالمة التجارية "العصرية  المركز التجاري" هو رابع الفنادق روڤ 

 مال الجديدة والقديمة على حد سواء بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي في موقع وسطي يربط بين مراكز األع 

  يمكن الوصول سيرًا على األقدام من الفندق إلى محطة المترو مع سهولة الوصول إلى "وسط مدينة دبي" و"مركز
 دبي المالي العالمي" و"سيتي ووك" وحي السطوة 

  منها مرتبطة ببعضها البعض  %30غرفة  270للفندق الذي يضم مميز تصميم معماري 
 

للفنادق"، العالمة التجارية العصرية التابعة لـ "مجموعة  روڤافتتحت ": 2017 يونيو 18اإلمارات العربية المتحدة، دبي، 

قطاع االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على  والذي تركز من خالله في دبي،فنادقها  أحدثإعمار للضيافة"، 

 والذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي. 

 

ً من دبي، في تقديم قيمة كبيرة للضيوف من رجال األعمال  وتواصل العالمة التجارية الفندقية، التي نشأت وانطلقت محليا

للفنادق" في  روڤالمركز التجاري" أحدث العقارات التي يتم تشغيلها ضمن محفظة " روڤوالسياح على حد سواء. ويمثل "

المدينة الطبية"، والتي تحقق جميعها معدالت  روڤتي سنتر" و"سي روڤوسط مدينة دبي" و" روڤأعقاب افتتاح كل من "

 . عاليةإشغال 

 

ويجري العمل في الوقت الحالي على تطوير ستة فنادق أخرى تتميز بدورها بمواقعها االستراتيجية في المدينة، لتلبي احتياجات 

تمتع بتجربة ضيافة عصرية تمتاز في الوقت ذاته الزوار المتوافدين إلى دبي من كافة أنحاء العالم، والذين يتطلعون إلى ال

للفنادق"، التي يتم تطويرها كمشروع مشترك بين "إعمار العقارية"  روڤبالقيمة الكبيرة. وبذلك، سيرتفع عدد غرف "

 . 2020غرفة بحلول عام  3700و"ِمراس القابضة"، إلى أكثر من 

 

المركز التجاري" هي الموقع الحيوي على مقربة من "مركز دبي  روڤوكما يوحي اسم الفندق الجديد، فإن أبرز مزايا "

دقائق فقط عن مطار دبي الدولي،  10 الفندقويبعد الذي يشهد العديد من الفعاليات البارزة على مدار السنة. التجاري العالمي" 

التقليدي  تجاريين للمدينة، سواءزين مركأهم  وهو قريب أيضاً من مركز دبي المالي العالمي، ليكون موقعه حيوياً على تقاطع

 في بر دبي، أو المناطق الجديدة التي أصبحت خالل فترة قصيرة وجهة رئيسية لألعمال في المدينة. 

 

 

غرفة، تجربة إقامة عصرية تحفل بالتصاميم المميزة وتخاطب المسافرين  270المركز التجاري"، الذي يضم  روڤويقدم "

كما يالقي الفندق أيضاً تطلعات الزوار الراغبين بالتعرف على  .القيمة الفعلية في اإلقامة الفندقيةورجال األعمال الذين يقدّرون 

والطعام والترفيه في المدينة، مثل "وسط مدينة دبي" و"سيتي ووك" إضافة إلى أحياء  والتسوقأهم وجهات السياحة 

 السطوة/الجافلية والكرامة. 

 

في تلبية الطلب ‘ للفنادق روڤ’تساهم يش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة": "بهذه المناسبة قال أوليفييه هارن

واصل من رجال األعمال على حد سواء. ونالواضح في القطاع على توفر تجارب ضيافة عصرية تضمن قيمة فعلية للزوار 

ة عبر المترو ووسائل المواصالت العامة، إضافة على تطوير فنادق في مواقع مركزية يسهل التنقل منها في أرجاء المدين العمل

 إلى تزويد هذه الفنادق بأحدث خدمات االتصال والمرافق التي تغطي احتياجات الضيوف". 

 

في ضوء النمو الكبير الذي يحققه قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، وال سيما خالل هذه المرحلة التي وأضاف هارنيش: "

، تبرز الحاجة لتلبية احتياجات أعداد متزايدة من الزوار الذين 2020ت الستضافة معرض إكسبو دبي تتواصل فيها االستعدادا

مؤهل ‘ المركز التجاري روڤ’قيمة عالية في الوقت ذاته. وال شك بأن فندق  تحقق لهميتطلعون إلى تجربة إقامة مميزة 

ً له ،القادمين لغرض األعمال أو السياحةالستقبال الضيوف  من خالل ‘ للفنادق روڤ’م مختلف المزايا التي تنفرد بها مقدما

  في موقع حيوي بقلب المدينة".و ،الخدمات المميزة والتقنيات الحديثةلهم  يوفرفندق اإلقامة في 



 
 

تروي األعمال حيث ، المركز التجاري" بتصميمه الخاص روڤللفنادق"، ينفرد " روڤوكما هو الحال في جميع مشاريع "

ويضم  الفنية التي تزين أرجاءه حكايات فريدة تشجع الضيوف على التقاط الصور ومشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 48تلفزيون  وتضم جميع الغرف يجعلها مناسبة للعائالت. البعض، ممابالمئة منها متصلة ببعضها  30غرفة،  270الفندق 

ً للمسافرين من عشاق التكنولوجيابوصة ومركز إعالمي ذكي لتكو ً مثاليا تم تجهيز الغرف بخدمة . كما ن كل غرفة مكانا

األرائك التي يمكن تحويلها إلى أسرة الستقبال الزائرين  إلى ، باإلضافةالمريحةانية )واي فاي(، واألسرة اإلنترنت المج

 ماماً عصرياً.اإلضافيين. وتضم كل غرفة أيضاً ثالجة صغيرة، وخزانة حفظ كبيرة، وح

 

المركز التجاري" خدمات ذكية تناسب المسافر العصري، حيث يمكن للضيوف تسجيل المغادرة في وقت متأخر  ڤيقدم "رو

ً مركز اللياقة البدنية على مدار الساعة، وحوض السباحة والمنصة المحيطة به في أجواء  2عند الساعة  ظهراً. ويتوفر أيضا

الخدمة الذاتية لغسيل المالبس طيلة اليوم، ومتجر ضمن الفندق، وغرف لحفظ األمتعة، وصناديق  هادئة. كما يضم الفندق مرفق

 األمانات، مما يضمن للزوار تجربة مريحة.

 

ً القهوة واألطعمة الصحية الخفيفة يمكن لضيوف الفندق تو ناول وجباتهم أو طلبها من مطعم "ذا ديلي"، الذي يقدم أيضا

 طابخ العالمية حتى وقت متأخر من الليل.المستوحاة من أشهر الم

 

لفعاليات، بما في ذلك غرف االجتماعات المزودة بأحدث تقنيات االتصال. لمميزة  خياراتالمركز التجاري"  ڤيقدم "روو

ة. ويمكن للضيوف اختيار المكان المناسب لفعالياتهم أو االتصاالت الرقمية أو مناسبات التواصل، والتي يمكن حجزها بالساع

ً منطقة مخصصة للقاءا ، إضافة إلى تقديم الطلبات السريعةواالجتماعية، مع خيارات متنوعة لوجبات الغداء  توهنالك أيضا

 الشاي والقهوة والماء مجاناً.

 

قدم لهم تجربة يتعرفون من خاللها على بحرية، وت ريين اللذين يجوبون العالموتخاطب "روڤ للفنادق" المسافرين العص

 سافرين ألغراض العمل أو السياحة.، كما تلبي احتياجات الضيوف الملمدينةا

 -انتهى-

 
 "روڤ للفنادق" عن نبذة

مةن خةالل شةراكة " للضةيافة إعمةار مجموعةة" طورتها وقد دبي، في الحداثة نبض تجارية للفنادق والشقق الفندقية التي تعكس عالمة هي" روڤ للفنادق"

 التقنيةات تربطهةا الجةودة عاليةة فنةادق فةي اإلقامةة ينشةدون الةذين المسةافرين مةن الجديةد للجيةل العالمةة وتتوجةه". ابضةالق مراس"بين "إعمار العقارية" و

 .في دبي الضيافة لقطاع جديدة معايير بذلك ترسي وهي المحيطة، البيئة ثقافة من المستوحاة بأجوائها وتمتاز الحديثة

 العالمةة وتتوجةه معةاً  آن   فةي والفاعليةة والراحةة والحداثةة بالموثوقيةة تتسةم خيةارات مةع دة عن التكلةفبعي عصرية ضيافة تجارب" روڤ للفنادق" وتوفر

 شةعاراً  الحديثةة التكنولوجيةا وتبنةي الكفةاءة وتمثةل. الةوتيرة سةريع المةدن حيةاة نمةط يعيشةون الذين دبي قاطني مثل واالستكشاف المغامرة عشاق أو للشباب

 .حدود بال االستكشاف وحب التواصل بهدف العالم حول الترحال عشاق شغف تعكس يالت" روڤ للفنادق" لعالمة

 الضةيافة، جةودة خةدمات بةين الكامةل التنةاغم تحقيةق" روڤ للفنةادق" تضةمن العصةرية، للحيةاة مبتكةرة تجةارب وتةوفير المتقن التصميم على تركيزها ومع

 . الراحة درجات وأقصى التصميم، الجمالية في والمعايير

المقةرر لدى العالمة التجارية حالياً ثالثة فنادق بمواقع حيوية في دبي: "روڤ وسةط مدينةة دبةي" و"روڤ المدينةة الطبيةة" و"روڤ سةيتي سةنتر"، ومةن و

 إطالق مشاريع جديدة في "مرسى دبي" والسطوة" وعلى مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".
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