
                                                                                                                                    
 

 المبارك رمضان شهر يكشف عن عروضدبي  وسط مدينة روڤفندق 

وسط في مطعم ذا دايلي الفضيل خالل شهر رمضان  أجواء روحانية ليس لها مثيلالجميع على موعد مع 

 دبيمدينة 

 
 

قبال الضيوف الذي افتتح أبوابه الست، دبي وسط مدينةروڤ فندق كشف  -: 2016 –مايو  24 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 

التي  ، العالمة المتميزةوسط مدينة دبيمطعم ذا دايلي  وذلك في ،، عن عروضه المتميزة خالل شهر رمضان المباركاوالنزالء مؤخر  

 شهرالحيث سيقدم تجربة تناسب العائالت على اختالف ثقافاتها خالل ، روڤعالم الضيافة والتابعة لمجموعة فنادق  سماء في سطع نجمها

 م.الكري

سبنسر لي بالك، لتقدم مجموعة من األطباق المتعددة  الماهر قائمة اإلفطار والسحور المخصصة في مطعم ذا دايلي الشيف صمم

 والمستوحاة من األسلوب المحلي والعالمي بمكونات منتجة محليا  وطازجة، تعكس طبيعة المطعم الساحرة.

 اإلفطار في مطعم ذا دايلي: 

ي لدى مطعم ذا دايل ااإلفطار المتميزة مع مجموعة متنوعة من األطباق ذات النكهات المتعددة والتي تقدم خصيص   وجبةدعوة لالستمتاع ب

 لة.وأطباق المشاوي المشك  الشهي  ، صالونة الخضار، ملوخية بلحم الدجاج وتتضمن: وجبة األوزي بلحم الضأن

ادرهم   125العرض بقيمة  األطفال تحت عمر بينما يتمتع سنة،  12وحتى  6من لألطفال  اإماراتي   ادرهم   60 –للشخص الواحد  ا إماراتي 

ا.سنوات  6  بوجباتهم مجان 

ا الوقت: يوم  المغرب. آذان ابتداء  مني 

 

 السحور في مطعم ذا دايلي:

الجبن، مع طبق  مجموعة من األطباق الشهية والشهيرة مثل شورية الحريرية، ورقاقاتتضم يدعوكم المطعم لالستمتاع بوجبة سحور 

 التاكو البيروتي، وطبق أوزي لحم الضأن باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من األطباق األخرى تضمن انتعاشكم كامل اليوم.

 للسحور خالل شهر رمضان المبارك. ايتضمن العرض: مجموعة من األطباق الموجودة في القائمة المعدة خصيص  

، والمتميز بتصميم خاص يعكس حقيقة التراث اإلماراتي الغني في روڤ مجموعة فنادق  مشروعاتباكورة بمثابة دبي  وسط مدينةروڤ فندق يعتبر 
الفندق الستقبال المسافر الحديث من الجيل  ُصممكما القرن الواحد والعشرين، التقنيات التي جاد بها  إمارة دبي، بمزيج مثالي مع ابتكارات وأحدث

مشروع مشترك بين شركة إعمار العقارية وشركة مراس القابضة، حيث هي  روڤفنادق . كما أن مجموعة حدود الستكشاف بالاالذي يحب الجديد و
 .مقبولة اتقدم مجموعة متميزة من الفنادق الذكية والتي تقدم أسعار  

 

 انستغرامو فيسبوكومتابعتنا على صفحات التواصل االجتماعي  mwww.rovehotels.coرجى زيارة الموقع لمزيد من المعلومات، يُ 

 rovehotels@الهاشتاج على  تويترو

http://www.rovehotels.com/
https://www.facebook.com/rovehotels/?fref=ts
https://www.facebook.com/rovehotels/?fref=ts
https://www.instagram.com/rovehotels/
https://www.instagram.com/rovehotels/
https://twitter.com/rovehotels
https://twitter.com/rovehotels


                                                                                                                                    
 

  @RoveHotels 

@RoveHotels 

 /RoveHotels 
 

 :هاشتاجدبي باستخدام مدينة  وسط روڤشاركنا تجربتك في فندق 

 

#RoveHotels 

#RoveDowntownDubai 

#TheDailyatRove 

 
 

 – النهاية –

 


