خبر صحافي

"مجموعة إعمار للضيافة" تطلق عرضا ً استثنائيا ً لمدة  3أيام فقط
يقدّ م خصما ً بنسبة  25بالمئة على الحجوزات الفندقية
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة 29 ،أبريل :2019 ،تقدم "مجموعة إعمار للضيافة" ،شركة الضيافة العالمية التي
انطلقت من دبي ،عرضا ً استثنائيا ً يستمر لمدة ثالثة أيام فقط ،ويضمن قيمة ال تضاهى للضيوف مع خصم بنسبة
 25بالمئة على جميع الحجوزات الفندقية.
ويسري العرض من  1إلى  3مايو ،لتتاح لزوار المدينة ،أو المقيمين الراغبين باالستمتاع بعطلة محلية رائعة في
أحد فنادق "مجموعة إعمار للضيافة" الحائزة على أرقى الجوائز ،فرصة االستفادة من خصم بنسبة  25بالمئة على
تعرفة اإلقامة في الغرف .ويشمل العرض جميع الفنادق التابعة للعالمتين التجاريتين "العنوان للفنادق
والمنتجعات" الفاخرة و"فيدا للفنادق والمنتجعات" الراقية ،باإلضافة إلى وجهات "روڤ للفنادق" ،العالمة
التجا رية الفندقية العصرية من الفئة المتوسطة التي تم تطويرها كمشروع مشترك بين "إعمار العقارية"
و"مِ راس".
بهذه المناسبة قال كريس نيومان ،الرئيس التنفيذي للعمليات في "مجموعة إعمار للضيافة"" :أطلقنا هذا العرض
الخاص كتعبير عن مدى تقديرنا لضيوفنا ورغب ًة منا في تمكنيهم من االستفادة من أ كبر قيمة ممكنة وال سيما في
هذه الفترة التي يخططون فيها إلجازاتهم الصيفية .وفي ضوء المكانة المميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة مفضلة
للسياحة في موسم الصيف بالنسبة للزوار من المنطقة والعالم ،يقدم العرض الترويجي فرصة ال تضاهى
الستكشاف ما تحفل به المدينة من معالم ووجهات وتجارب مميزة ،مع اإلقامة في فنادقنا الراقية التي تمتاز
بمواقعها المركزية القريبة من أهم المعالم السياحية في دبي".
ويمكن للضيوف االختيار من بين العديد من الفنادق الحائزة على جوائز ،بما في ذلك "العنوان وسط المدينة" ،أبرز
وجهات "العنوان للفنادق والمنتجعات" على مقربة من "برج خليفة" و"دبي مول" .أما الزوار الراغبون بإقامة
تتكامل فيها عناصر الضيافة والترفيه والتسوق ،فيعتبر "العنوان دبي مول" المرتبط مباشرة بـ "دبي مول" ،أ كثر
وجهات التسوق والترفيه استقطابا ً للزوار في العالم ،خيارا ً مثاليا ً بالنسبة لهم .وبدوره يقدم "العنوان بوليفارد"
وجهة تحاكي أجواء المنتجعات الفاخرة في قلب "وسط مدينة دبي" ،في حين يمتاز "العنوان مرسى دبي" بموقعه
المجاور للواجهة المائية .ولعشاق الجولف ،سيكون "العنوان مونتجمري" ،بأجوائه الهادئة واحتضانه لملعب
الجولف عالمي المستوى ،الوجهة األنسب .ولمحبي األجواء الشرقية الساحرة المفعمة بتصاميم األرابيسك
المميزة ،يقدم "باالس وسط المدينة" وجهة تتناغم فيها تقاليد الضيافة العربية األصيلة مع األجواء والمرافق
العصرية ،لتجربة ال تنسى بكل المقاييس.
ويتيح فندق "فيدا وسط المدينة" للض يوف فرصة اختبار تجربة تتكامل فيها مفاهيم األناقة والبساطة مع األجواء
الراقية والخدمات المتكاملة ،أما "منزل وسط المدينة" فهو الوجهة المثلى للراغبين باستكشاف األبعاد الثقافية
للمدينة ،فهو يحفل بالتصاميم الكالسيكية وخدمات الضيافة التقليدية .ويقع كال الفندقين في "وسط مدينة دبي"،
ويسهل الوصول منهما إلى "برج خليفة" و"دبي مول".

وتمتاز وجهات "روڤ للفنادق" بمواقعها الحيوية في المدينة ،والتي يمكن الوصول منها بسهولة إلى وسائل النقل
العامة ،وهي أيضا ً مشمولة بالعرض الترويجي الجديد .وتم تصميم فنادق "روڤ" لتضمن للضيوف إقامة
سلسلة ومريحة ،وتتضمن غرفا ً مناسبة للعائالت ،ومجموعة متنوعة من المرافق التي تنسجم مع تطلعات
الجيل الجديد من المسافرين.
وبذلك ،تقدم "مجموعة إعمار للضيافة" خيارات مثالية للعطالت العائلية والرومانسية ،ووجهات فريدة لالسترخاء
واالستجمام بصحبة األهل واألصدقاء ،وتمضية إجازات ال تنسى في مدينتهم المفضلة.
لالستفادة من الخصم بنسبة  25بالمئة على أفضل سعر متاح يجب الحجز بين  1و 3مايو ،2019 ،واإلقامة خالل
الفترة من  5مايو و 25ديسمبر  .2019للحجز يرجى زيارة أي من المواقع التالية www.addresshotels.com :أو
 www.vidahotels.comأو  .www.rovehotels.comتطبق الشروط واألحكام.
انتهى-معلومات للمحررين
حول "مجموعة إعمار للضيافة"
تتخصـ ــج "مجموعـ ــة إعمـ ــار للضـ ــيافة" المملوكـ ــة بالكامـ ــل مـ ــن قبـ ــل "إعمـ ــار العقاريـ ــة" ،ف ــي إدارة مشـ ــاريع الضـ ــيافة والترفيـ ــه
تخصصـ ــها ف ــي إدارة العقـ ــارات متعـ ــددة االسـ ــتخدامات حي ـ ـ تمتلـ ــك المجموعـ ــة
علـ ــى مسـ ــتوى العـ ــالم .وح ـ ـدّدت المجموعـ ــة
ّ
اليـ ــوم وتـ ــدير محفةـ ــة متنوعـ ــة مـ ــن مشـ ــاريع الضـ ــيافة بمـ ــا فيهـ ــا الفنـ ــادق ،والشـ ــقق الف ندقيـ ــة ،ومنتجعـ ــات الجولـ ــف ،ونـ ــادي
البولو والفروسية ،والمطاعم العصرية.
وق ـ ــد رس ـ ــخت "مجموع ـ ــة إعم ـ ــار للض ـ ــيافة" مكانته ـ ــا فـ ــي قط ـ ــاع الض ـ ــيافة م ـ ــع إطالقه ـ ــا عالم ـ ــات فندقي ـ ــة لك ـ ــل منه ـ ــا مزاياه ـ ــا
الخاصـ ـ ــة وهـ ـ ــي "العنـ ـ ــوان للفنـ ـ ــادق والمنتجعـ ـ ــات" ،و"فيـ ـ ــدا للفنـ ـ ــادق والمنتجعـ ـ ــات" .وأضـ ـ ــافت عالمـ ـ ــة "العنـ ـ ــوان للفنـ ـ ــادق
والمنتجعـ ــات" مفهوم ـ ـا ً مبتكـ ــرا ً لقطـ ــاع الضـ ــيافة والخـ ــدمات الس ـ ــياحية العـ ــالمي عبـ ــر إرسـ ــاء معـ ــايير جديـ ــدة لناحيـ ــة حف ـ ــاوة
الضـ ــيافة والخدمـ ــة االسـ ــتثنائية .وتـ ــوفر "العنـ ــوان للفنـ ــادق والمنتجعـ ــات" تجـ ــارب شخصـ ــية فريـ ــدة مـ ــع بيئـ ــة عصـ ــرية راقيـ ــة
تثـ ــري حيـ ــاة الضـ ــيوف بـ ــأعلى درجـ ــات الفخام ـ ــة واألناقـ ــة .وسـ ــتتولى هـ ــذه العالمـ ــة إدارة فن ـ ــادق وشـ ــقق فندقيـ ــة ف ــي كـ ــل م ـ ــن
المملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ومص ـ ــر وتركي ـ ــا والبح ـ ــرين والمال ـ ــديف والعدي ـ ــد م ـ ــن األس ـ ــواق الرئيس ـ ــية األخ ـ ــرى فـ ــي المنطق ـ ــة،
باإلضافة إلى اإلمارات العربية المتحدة.
وب ـ ــدورها تت ـ ــيح عالم ـ ــة "في ـ ــدا للفن ـ ــادق والمنتجع ـ ــات" الراقي ـ ــة مفهـ ـ ـوم ض ـ ــيافة مختل ـ ــف يتوج ـ ــه إلـ ــى األجي ـ ــال الجدي ـ ــدة م ـ ــن
المـ ــديرين التنفيـ ــذيين ورواد األعمـ ــال والسـ ــياح وتـ ــوفر هـ ــذه العالمـ ــة بيئـ ــة محفـ ــزة ل جيـ ــال الشـ ــابة المهتمـ ــة بـ ــأرقى تفاصـ ــيل
الس ــفر العص ــري م ــن دون تكل ــف ،وه ــي تت ــولى إدارة فن ــدقين فــي دبــي إض ــافة إلــى تش ــغيل فن ــادق وش ــقق فندقي ــة فــي أب ــو بي
والشارقة والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من المدن الرئيسية في المنطقة باإلضافة إلى دبي.
وتتض ــمن المراف ــق الترفيهي ــة التابع ــة ل ـ ـ "مجموع ــة إعم ــار للض ــيافة" كـ ـال ً م ــن "ن ــادي المراب ــع العربي ــة للجول ــف" و"ن ــادي دبــي
للبولو والفروسية" و"نادي مرسى دبي لليخوت" .للمزيد من المعلومات.emaarhospitality.com :
لالستفسارات اإلعالمية:
موهيني بارمار | ستايسي فرنانديز
أصداء بي سي دبليو | +971 4 4507600
mohini.parmar@bcw-global.com | stacy.fernandes@bcw-global.com

