خبر صحافي

"فنادق روڤ" من "مجموعة إعمار لمضيافة":
عالمة تجارية عصرية جديدة تستقبل ضيوف دبي في  01مواقع حيوية
بحمول عام 0101





العالمة تطورها "مجموعة إعمار لمضيافة" بموجب شراكة بين "إعمار العقارية" و"مراس القابضة" لدعم "رؤية دبي
السياحية  "0101و"معرض إكسبو الدولي "0101
"فنادق روڤ" مصممة لتكون وجهات عالمية ذكية تحتفي بالتنوع الثقافي ونبض الحداثة في دبي
فنادق مميزة تحتفي بروح الشباب وترسي معايير جديدة في قطاع الضيافة من خالل خدمات عصرية سمسة
وموثوقة بكفاءة عالية
"روڤ زعبيل" أول فنادق العالمة التجارية الجديدة يشهد تقدما كبي ار في أعماله اإلنشائية لتتبعه مشاريع واعدة
أخرى في كل من الوصل وميناء سعيد والجافمية وعود ميثاء ومرسى دبي

دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 14 ،يناير  :0102تشيد دبي إطالق أحدث العالمات التجارية الفندقية الراقية مع الكشف عن
"فنادق روڤ " التي تطورىا "مجموعة إعمار لمضيافة" في إطار المشروع المشترك بين كل من "إعمار العقارية" و"مراس
القابضة" شركة االستثمار العقاري الرائدة في دبي ،عمى أن يتم افتتاح  10فنادق تحت مظمة العالمة التجارية الجديدة بحمول
عام  ،2020ضمن أىم المواقع في المدينة .وتتميز ىذه الفنادق التي تنتمي إلى فئة الفنادق المتوسطة بطابعيا العصري
الذكي ،وتحفل بالتفاصيل التي تجسد جوىر ثقافة دبي كمدينة فريدة بكل المقاييس ،وتقدم لمضيوف تجربة مفعمة بروح الشباب
ترسي معايير جديدة في قطاع الضيافة وتمبي تطمعات ضيوفيا من الزوار العالميين عمى كافة المستويات.
وتعني كممة  Roveبالمغة العربية "الترحال" ،وىي تجسد روح االبتكار التي تميز القرن الحادي والعشرين بكل ما ينطوي عميو
من تطور وعمق تاريخي ،مما يضمن لزوار فنادق العالمة التجارية تجربة قل مثيميا بالفعل .وتستمد الفنادق الجديدة وحييا من
السباقة التي حققتيا ،ما يجعميا منصة لمتقنيات الذكية والمراكز االجتماعية والثقافية التي
التراث الغني لمدينة دبي واإلنجازات ّ
تستقطب محبي االستكشاف من جميع أنحاء العالم.
وتمتاز "فنادق روﭪ" بتصاميميا األنيقة التي تتناغم فييا فنون اليندسة المعمارية المعاصرة مع لمسات األرابيسك الشرقية
الساحرة ،وتعتمد في الوقت ذاتو عمى أحدث التقنيات الذكية وتوفر إمكانية التواصل السريع والمريح .وتساىم ىذه المقومات في
جعل فنادق العالمة التجارية وجية مثالية لمجيل الجديد الذي يعنى بالحداثة والقيمة العالية والتواصل االجتماعي ،وكذلك
العائالت التي تنشد تجربة ضيافة موثوقة وعصرية ومريحة يمكن ضمانيا من خالل تسييل عمميات تسجيل دخول ومغادرة
الفندق في وقت متأخر حتى الساعة  2ظي اًر ،فضالً عن كثير من الخدمات األخرى.
وتوفر "فنادق روﭪ" جميع الخدمات األساسية التي تنطوي عمى قيمة مذىمة عبر جميع نقاط التواصل فييا ،ما يجعميا تستقطب
اىتمام المسافرين الذين يعيشون نمط حياة سريع الوتيرة ،متيحةً ليم الحفاظ عمى البساطة والجاىزية الدائمة لمتنقل .وتجمع
الفنادق بين القيمة العالية والبساطة في آن معاً ،وىي ترتقي بسبل التواصل الذكي الكفيمة بتوفير الفاعمية والمصداقية لمعمالء.

وفي ىذا السياق أشار فيميب زوبير ،الرئيس التنفيذي لعمميات "مجموعة إعمار لمضيافة" ،إلى أن إطالق العالمة التجارية
الجديدة منسجم في مضمونو وأىدافو مع "رؤية دبي السياحية  "2020التي أرسى مالمحيا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجمس الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،نحو استقطاب  20مميون زائر سنوياً بنياية العقد
الحالي .وتابع زوبير موضحاً" :من المقرر إقامة ’فنادق روﭪ‘ في وجيات مركزية توفر تجربة متميزة وقيمة مبتكرة في قطاع
الضيافة ،وتسيم في دعم استعدادات اإلمارة الستضافة ’معرض إكسبو الدولي  .‘2020وقد حققنا تقدماً كبي اًر في مشروعنا
األول ’روﭪ زعبيل‘ الذي سيتبعو في السنوات القادمة افتتاح  5مشاريع أخرى في كل من الوصل ،وميناء سعيد ،والجافمية،
وعود ميثاء ،ومرسى دبي".
وتتجسد في "فنادق روﭪ" السمات األساسية لمعالمة العصرية الديناميكية بفضل تصاميميا المعمارية الحديثة التي تمزج بين فن
األرابيسك واألعمال الفنية المحمية التي تتألق في أركانيا العامة .ويسيم ذلك ،إلى جانب البيئة فائقة الحداثة ،في تعزيز
التواصل السريع مع نزالء الفنادق .وتمتاز "فنادق روﭪ" بغرفيا الفسيحة التي تبمغ مساحة كل منيا  22مت اًر مربعاً ،وتضم
أسرة فاخرة ،وحمام عصري .وألن نصف الغرف تقريباً
شاشة تمفزيون قياس  22بوصة مع منصة متكاممة لموسائط المتعددة ،و ّ
متصمة ببعضيا البعض ،لذا تشكل "فنادق روڤ" الوجية المثمى لمعائالت التي تنشد إقامة مريحة بأسعار مناسبة في الوقت
ذاتو.
وتشمل قائمة الخدمات المبتكرة التي توفرىا العالمة الجديدة تطبيقاً إلكترونياً لمتحكم بالبوابات عبر اليواتف الذكية ،وخدمة
تسجيل الوصول الذاتي لتوفير الوقت ،وخدمة تسجيل المغادرة المتأخر .كما توفر العالمة نادياً لمياقة البدنية يعمل عمى مدار
الساعة ،وبركة لمسباحة ،وفسحة لالسترخاء في اليواء الطمق .وستتضمن جميع الفنادق أيضاً خدمة استخدام الغسالة الكيربائية
ذاتياً عمى مدار الساعة .وبغية تأمين ميزة الوصول السريع والمريح ،ستحظى جميع الفنادق الجديدة بمواقع تتيح وصوالً سيالً
إلى خطوط وسائط النقل العامة بما فييا "مترو دبي" ومحطات الترام والحافالت.
عالوة عمى ذلك ،تقدم "فنادق روڤ" لزوارىا أشيى األطباق الطازجة المحضرة محمياً والمفعمة بالنكيات األصيمة ،إضافة إلى
أرقى مطاعم اليواء الطمق التي تناسب أذواق الجميع .فيما تمبي منافذ المأكوالت التي تعمل عمى مدار الساعة متطمبات جميع
شرائح المجتمع من خالل وجباتيا العربية والغربية واآلسيوية المنتقاة بعناية .وىي تشكل وجية مثمى إلقامة المناسبات ،وطمبات
القيوة الخارجية ،وتناول وجبات الفطور المبكرة ،واالستمتاع بوجبة غداء عمى التراس ،أو حتى طمب وجبات خارجية عبر البريد
اإللكتروني ،وعقد اجتماع ىادئ مع الزمالء بعد العمل ،أو تناول العشاء بصحبة األصدقاء والعائمة .وبيدف توفير مزيد من
الراحة لمضيوف ،ستحتضن "فنادق روڤ" متج اًر صغي اًر يعمل عمى مدار الساعة ليوفر مجموعة واسعة من السمع اليومية،
والمأكوالت الطازجة ،وباقة مختارة من الوجبات الخفيفة.
يشار إلى أن فندق "روڤ زعبيل" يقع مباشرة مقابل "دبي مول" ،أكبر وجيات التسوق والترفيو في العالم وأكثرىا استقطاباً
لمزوار ،ويبعد عن "مطار دبي الدولي" مسافة  20دقيقة فقط .ويضم الفندق  220غرفة موزعة عمى  12طابقاً موف اًر لضيوفو
وجية أنيقة وعصرية تحتفي بالممسة الثقافية لإلمارة .وقد تم استكمال األعمال اإلنشائية لمفندق المقرر افتتاحو عام .2015
ونجحت "مجموعة إعمار لمضيافة" بتعزيز مكانتيا الرائدة في القطاع عبر إطالق عالمة "فنادق روڤ" الجديدة ،والتي تستكمل
باقة تجارب الضيافة العصرية األخرى التي تتيحيا المجموعة من خالل عالمتييا الشييرتين "العنوان لمفنادق والمنتجعات" و"فيدا
لمفنادق والمنتجعات".
-انتهى-

نبذة عن "مجموعة إعمار لمضيافة"
تتخصص "مجموعة إعمار لمضيافة" الممموكة بالكاملل ملن قبلل "إعملار العقاريلة" ،شلركة التطلوير العقلاري العالميلة التلي تتخلذ ملن دبلي مقل اًر ليلا ،فلي إدارة
مشاريع الضيافة والترفيو فلي المنطقلة .وتمتملك المجموعلة اليلوم وتلدير محفظلة متنوعلة ملن مشلاريع الضليافة بملا فييلا الفنلادق ،والشلقق الفندقيلة ،ومنتجعلات
الجولف ،وناد لمبولو والفروسية ،والمطاعم العصرية ،إضافة إلى نادي مرسى دبي لميخوت.
كمللا أطمقللت "مجموعللة إعمللار لمضلليافة" عالمللة "العن لوان لمفنللادق والمنتجعللات" مللن فئللة الخمللس نجللوم لتضلليف مفيوم لاً مبتك ل اًر لقطللاع الضلليافة والخللدمات
السللياحية فللي دبللي والمنطقللة عموم لاً .فللي حللين تتلليح عالمللة "فيللدا لمفنللادق والمنتجعللات" مفيللوم ضلليافة مختمللف يتوجللو إلللى األجيللال الجديللدة مللن المللديرين
التنفيللذيين ورواد األعمللال والسللياح؛ وتللم افتتللاح فنللدق "منللزل وسللط مدينللة دبللي" فللي عللام  2015بللادارة "فيللدا لمفنللادق والمنتجعللات" ،وىللو يتميللز بتصللاميم
األرابيسللك المعاصلرة ،وأثاثللو الفللاخر الللذي يبللرز ىويللة المنطقللة الثقافيللة ،فيمللا تعكللس باقللة المللأكوالت المتنوعللة التللي يقللدميا أصللالة المطللبخ العربللي .وتعتبللر
"فنادق روڤ" الجيل الجديد من عالمات الضيافة التي تطمقيا "مجموعة إعمار لمضيافة" بالتعاون مع شركة "مراس القابضة" بيلدف مواكبلة النملو المتسلارع
لقطللاع المسللافرين مللن السللياح ورجللال األعمللال .وتمتللاز العالمللة الجديللدة بطرازىللا األصلليل المبتكللر ،حيللث تللوفر أقصللى درجللات الفاعميللة وال ارحللة والخللدمات
المريحة التي تؤىميا لتبوء مكانة رائدة بين أبرز فنادق دبي فائقة الجودة.
علالوة عملى ذلللك ،تلدير "مجموعللة إعملار لمضلليافة علدداً مللن منافلذ الملأكوالت والمشللروبات ضلمن محفظللة فنادقيلا ومنتجعاتيللا ،كملا وسللعت نطلاق خللدماتيا
ليشمل إدارة المطاعم المستقمة.
نبذة عن "مراس القابضة"
تأسست شركة "مراس" بيدف المساىمة في دعم االقتصاد الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وتسعى الشركة إلى إضافة المزيد من القيمة عمى
االجتماعية في دبي ،وذلك من خالل إطالق محفظة من المشاريع االستثمارّية في مختمف القطاعات.
المدى الطويل لدفع عجمة التنمية االقتصادية و
ّ
وسعياً منيا لالستفادة من الفرص المتاحة في دبي واإلمارات ،تقود "مراس" العديد من المبادرات في مختمف قطاعات االقتصاد ،بما فييا السياحة،
والترفيو ،والعقارات ،والتطوير ،وادارة األصول .ومن خالل استثماراتيا االستراتيجية ،والتخطيط العمراني المبتكر ،وادارة األصول في دورتيا الكاممة .تسيم
الشركة في تطوير مجمعات متكاممة تجسد أرقى معايير االستدامة الدولية مع االلتزام بأعمى معايير الجودة .وتعمل "مراس القابضة" عمى تنفيذ رؤيتيا
عبر عدد من الشركات التابعة ليا ،والتي تغطي مجموعة واسعة من التخصصات اليادفة إلى تطوير األنشطة والعمميات داخل اإلمارات العربية المتحدة
وخارجيا.
نبذة عن "فنادق روڤ"
"فنادق روڤ" ىي عالمة فندقية تعكلس نلبض الحداثلة فلي دبلي ،وقلد طورتيلا "مجموعلة إعملار لمضليافة" بالتعلاون ملع شلركة "ملراس القابضلة" ليلتم إطالقيلا
في عدد من أبرز المواقع ضمن اإلمارة .وتتوجو العالمة لمجيل الجديد من السلياح اللذين ينشلدون اإلقاملة فلي فنلادق عاليلة الجلودة تربطيلا التقنيلات الحديثلة
وتمتاز بأجوائيا المستوحاة من ثقافة البيئة المحيطة ،وىي ترسي بذلك معايير جديدة لقطاع الضيافة النابض في دبي.
وتوفر "فنادق روڤ" تجارب ضيافة عصرية عالية الجلودة ملع خيلارات تتسلم بالموثوقيلة والحداثلة وال ارحلة والفاعميلة فلي آن معلاً؛ وتتوجلو العالملة لمشلباب أو
عشاق المغامرة واالستكشاف مثل قاطني دبي الذين يعيشون نمط حياة المدن سريع اللوتيرة .وتمثلل الكفلاءة وتبنلي التكنولوجيلا الحديثلة شلعا اًر لعالملة "فنلادق
روڤ" التي تعكس قيم وشغف عشاق الترحال حول العالم بيدف التواصل وحب االستكشاف بال حدود.
ومع تركيزىا عمى التصميم الملتقن وتلوفير تجلارب مبتكلرة لمحيلاة الحضلرية ،تضلمن "فنلادق روڤ" تحقيلق التنلاغم الكاملل بلين خلدمات الضليافة االسلتثنائية،
والمعايير الجمالية الراقية في التصميم ،وأقصى درجات الراحة.
وتعتزم العالمة افتتاح أولى فنادقيا في عام  5102ضمن منطقلة زعبيلل ،حيلث يتخلذ موقعلاً مركزيلاً وسلط المدينلة بلالقرب ملن أىلم م اركلز األعملال والمواقلع
الحيوية في دبي .وتتبعو سمسمة من مشاريع "فنادق روڤ" في كل من الوصل ،وميناء سعيد ،والجافمية ،وعود ميثاء ،ومرسى دبي.
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