
رئيس التحرير:األحد 2 رمضان 1438 هـ - 28 مايو 2017 م  صالح بن عفصان العفصان الكواريعبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

الرسمي الناقل  برعاية:



ضـيـافـة رمـضانـيـةضـيـافـة رمـضانـيـةاألحد 2 رمضان 1438 هـ - 28 مايو 2017 م ٢٢

«سانت ريجيس» يقيم خيمتي «السوق» و «ليالي» «سانت ريجيس» يقيم خيمتي «السوق» و «ليالي» 
طارق درباس المدير العام للمنتجع:طارق درباس المدير العام للمنتجع:

ــــــــضــــــــان ـــــــه خــــــــــــــــالل رم ـــــــالئ ـــــــم ـــــــع ــــــــة ل ــــــــري ــــــــغ ــــــــــدم عــــــــــــــروضــــــــــــــاً م ــــــــــق ـــــــــدق ي ـــــــــن ـــــــــف ــــــــضــــــــانال ـــــــه خــــــــــــــــالل رم ـــــــالئ ـــــــم ـــــــع ــــــــة ل ــــــــري ــــــــغ ــــــــــدم عــــــــــــــروضــــــــــــــاً م ــــــــــق ـــــــــدق ي ـــــــــن ـــــــــف ال

طــارق  السيد  قــال  ـ [:  الــدوحــة 
ســانــت  لمنتجع  الـــعـــام  الــمــديــر  دربـــــاس 
ينظم  الــفــنــدق  أن  الــــدوحــــة،  ريــجــيــس 
ريجيس  ســانــت  فــي  «الـــســـوق»  خيمتي 
معرباً  الــقــصــار،  قــاعــة  فــي  و «لــيــالــي» 
الخيمتين  تحقق  أن  الكبير  تفاؤله  عن 
مـــــعـــــدالت إشـــــغـــــال قــــويــــة بــــدعــــم مــن 
تطلعات  تلبي  التي  العصرية  الخدمات 

العمالء.
تـــقـــدم  الـــــســـــوق  خـــيـــمـــة  أن  أضــــــــاف 
على  وتمتد  والسحور،  اإلفطار  خدمات 
وتستوعب  مــربــع   مــتــر   ١٨٠٠ مــســاحــة 
تصاميم  أن  إلــى  مــنــوهــاً  شــخــصــاً،   ٧٥٠
الخيمة مستوحاة من سوق واقف وتبرز 
إلى أن  التراث البحري القطري، مشيراً 

العاملين يرتدون زياً تراثياً مميزاً.
خيمة  أن  دربــــــاس  طـــــارق  وأوضــــــح 
الـــســـوق تـــم تــنــظــيــمــهــا خــــالل الــعــامــيــن 
نجاحاً  تحقق  أن  واستطاعت  الماضيين 
إدخال  تم  الجاري  العام  وخــالل  كبيراً، 
بعض التعديالت على تصميمات الخيمة 
التي ستوفر تشكيلة واسعة من األكالت 
وأكبر  الجنسيات،  جميع  تناسب  الــتــي 
األكالت  إلى  باإلضافة  حلويات  تشكيلة 

مشيراً  القطرية، 
إلى أن جميع 

مـــطـــاعـــم 
ــــت  ســــان

ريجيس ستكون ممثلة في خيمة السوق.
ونوه إلى أن خيمة «ليالي» تقام في 
أيام  من  مستوحاة  وهــي  القصار  قاعة 
الفن األصيل، وتمتد على مساحة ١٣٠٠ 
للسحور  مخصصة  وستكون  مربع  متر 
فـــقـــط، وســـتـــقـــدم األكـــــــالت الــخــفــيــفــة 
بــاإلضــافــة إلـــى الــحــلــويــات الــرمــضــانــيــة، 
مصممة  «ليالي»  خيمة  أن  إلى  مشيراً 

على شكل المجلس.
ريجيس  سانت  فندق  أن  إلــى  وأشــار 

ضيف  ألف   ٢٤ يستقطب  أن  استطاع 
على اإلفطار والسحور خالل عام 
٢٠١٦، متوقعاً أن تشهد خيمتا 
«الـــســـوق» و «لــيــالــي» إقــبــاالً 

كبيراً خالل العام الجاري.
طـــــــــــارق  وكـــــــــشـــــــــف   
دربــاس، أن فندق سانت 

على  مغرية  خصومات  يقدم  ريجيس 
للشركات  والــســحــور  اإلفــطــار  خــدمــات 
المنتجع  أن  إلــى  مشيراً  والمجموعات، 
يقدم باقة مخفضة لإلقامة في الغرف 

خالل شهر رمضان. 
 وقال أن فندق سانت ريجيس سيوفر 
لــضــيــوفــه مــنــطــقــة مــخــصــصــة أللــعــاب 
«السوق»  خيمة  منطقة  داخــل  األطفال 

وذلـــــــــــــــك تـــحـــت 
فريق  إشــــراف 

الفعاليات  هــذه  أن  مــؤكــداً  متخصص، 
تلبي  عائلية  أجــــواء  تــوفــيــر  فــي  تــســاهــم 

تطلعات عمالء الفندق. 
أشـــــار الـــمـــديـــر الـــعـــام لــفــنــدق ســانــت 
ريجيس الدوحة، إلى أن القطاع الفندقي 
يعتبر أحد الركائز األساسية التي تعتمد 
ــعــالــم،  عــلــيــهــا صــنــاعــة الــســيــاحــة فـــي ال
لنمو  تخطط  أن  دولـــة  ألي  يمكن  وال 
تطوير  أهمية  تغفل  أن  منظم  سياحي 
ـــفـــنـــدقـــي  الـــــقـــــطـــــاع ال
بــأنــمــاطــه وأنـــواعـــه 
حيث  المختلفة، 
إنــه الــقــطــاع الــذي 
جميع  يستخدمه 
الــســيــاح ويــشــكــل 
االنطباع العام 
عــــن الـــوجـــهـــة 

السياحية والمجتمع.

ضيافة عصرية

وقال طارق درباس: إن فندق سانت 
ريجس يوجد به ٤٥ مضيفا ذوي خبرة 
عالية من مختلف أنحاء العالم، مشيراً 
يقوم  ريجيس  بسانت  المضّيف  أن  إلــى 
بــالــتــرحــيــب بــالــضــيــوف ومــســاعــدتــهــم 
عــلــى إنـــهـــاء إجــــــراءات الـــدخـــول للغرف 
الفندق  وبــمــرافــق  بغرفهم  وتعريفهم 
الغرفة  تجهيز  تــم  قــد  بــأنــه  الــتــأكــد  مــع 
كل  ميول  إلرضـــاء  خصيصاً  إعــدادهــا  و 

ضيف وحسب طلبه. 
يقدم  الــخــاص  المضّيف  أن  وأوضـــح 
الـــخـــدمـــة عـــلـــى مــــــدار الــــيــــوم، ويــمــكــن 

الــــــوصــــــول إلـــيـــه 
ـــــــه  ـــــــب وطـــــــل

مــــن خـــــالل جـــهـــاز الــــمــــنــــاداة (بــيــجــر) 
خدمة  خــالل  من  أو  بالغرفة  الموجود 
قــســم الــمــضــّيــفــيــن اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
تــمــّكــن الــضــيــوف مــن إرســــال الــرســائــل 
بهم  الخاص  المضّيف  إلى  اإللكترونية 
وإرســـال طلباتهم بــأي وقــت ســـواء من 

داخل الفندق أو من خارجه.
أضــــــاف: ”تـــعـــد خـــدمـــة الــمــضــّيــفــيــن 
كــأفــضــل شـــاهـــد عــلــى عـــراقـــة ”ســانــت 
ريــجــيــس“ وتــــفــــرّده واهــتــمــامــه بـــأدق 
ـــل، ولــــكــــي يـــتـــســـنـــى لــفــريــق  ـــفـــاصـــي ـــت ال
الراقي  المستوى  هذا  تقديم  المضّيفين 
مــن الــخــدمــة، يــقــوم الــمــضــّيــف بالعمل 
بتوافق مع كل قسم ضمن فندق سانت 

ريجيس الدوحة». 
ويـــضـــم فـــنـــدق ســـانـــت ريــجــيــس ٣٣٦ 
من  البحر  على  مطلة  للضيوف  غرفة 
منها  فــاخــرا  فــنــدقــًيــا  جــنــاًحــا   ٥٨ بينها 
جناحان رئاسيان على مساحة ٦٦٠ متًرا 
مربًعا. وقد تم تصميم الغرف الفندقية 
التصميم  شــركــة  قــبــل  مـــن  واألجـــنـــحـــة 

العالمية المرموقة ويلسون آسوشيتس.
ويـــحـــظـــى فــــنــــدق ســــانــــت ريــجــيــس 
كما  تــقــارن،  ال  عصرية  بأناقة  الــدوحــة 
يـــحـــرص الـــفـــنـــدق عــلــى تــحــقــيــق أعــلــى 
معايير الفخامة والخدمة الراقية. ومن 
والترفيه  األعــمــال  رجــال  مرافق  خــالل 
الحائزة  ومطاعمه  للفندق،  المتميزة 
على العديد من الجوائز، ويواصل فندق 
سانت ريجيس مسيرته في اإلعالء من 
قطر  بدولة  والفندقة  الضيافة  معايير 
كــجــزء مـــن ســعــيــهــا ألن تــصــبــح وجــهــة 

سياحية رائدة عالمًيا.



 رمضان ا�رقى � قطر

إحتضن بهجة أجواء شهر رمضان � سانت ريجيس الدوحة، العنوان ا�رقى � قطر.
نرحب بكم مع ا�صدقاء والعائلة ل0ستمتاع بأشهى ا�طباق العربية والعاملية من 
خيمتني إستثنائيتني، خيمة السوق الرمضانية من سانت ريجيس � القاعة الك9ى،

احلائزة على أفضل خيمة رمضانية � قطر، والتي حتتوي على ناٍد لEطفال هذه السنة 
وخيمة لياW رمضان � قاعة القصار، فكرة جديدة ت9ز الديكور احلديث واملأكوالت اللذيذة.

سانت ريجيس الدوحة
stregisdoha.com/ramadan +974 44446 0000 ،اخلليج الغربي، 14435، الدوحة، قطر

الراعي الرسمي لرمضان



أمسيات رمضانّية ساحرة في خيمة السيجال 
أنور أبو الُحسن مدير إدارة التسويق بالفندق: أنور أبو الُحسن مدير إدارة التسويق بالفندق: 

ـــــــــــــــعـــــــــــــــة لــــــعــــــمــــــالئــــــه   الــــــــــــفــــــــــــنــــــــــــدق يــــــــــــقــــــــــــدم بــــــــــــاقــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــروض رائ
فـــنـــدق  ــــقــــدم  ي  :] ـ  الــــــدوحــــــة 
من  فريدة  رمضانّية  تجربة  السيجال 
والفعالّيات  الــعــروض  مــن  بــاقــة  خــالل 
الــمــمــّيــزة خـــالل هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، 
حــيــث يــتــيــح الـــفـــنـــدق لــعــمــالئــه فــرصــة 
حول  ساحرة  رمضانّية  أمسيات  قضاء 

موائد إفطار وسحور شهّية.
مدير  الُحسن،  أبــو  أنــور  السيد  وقــال 
أن  الســيــجــال،  بــفــنــدق  الــتــســويــق  إدارة 
مــطــعــم «لــوســيــجــالــون» يـــقـــّدم بــوفــيــه 
والسلطات  المقّبالت  من  فاخر  إفطار 
والـــــمـــــأكـــــوالت الـــتـــقـــلـــيـــدّيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
والــعــالــمــّيــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة 
مشيراً  الشهية،  الــحــلــويــات  مــن  واســعــة 
إلى أن الفندق يقدم باقة عروض رائعة 

لعمالئه.
غــاردن»  «الـشيشا  مطعم  أن  أضــاف 
يفتتح أبوابه عند اإلفطار لعمالئه الذين 
يــرغــبــون بــجــلــســة رمــضــانــّيــة خــارجــّيــة 
وبتناول  تقليدية  عربية  أجـــواء  وســط 
الــعــربــيــة،  الـــمـــازة  مـــن  واســـعـــة  تشكيلة 

واألطباق المشوية والحلويات الشرقية.
وأشار أنور أبو الُحسن إلى أن الفندق 
ــة  ــّي يــطــلــق خــيــمــة الســـيـــجـــال الــرمــضــان
الشهيرة بشراكة حصرية مع بنك قطر 
من  رســمــيــة  وبــرعــايــة   QNB الــوطــنــي
السد  وشــركــة  للتأمين  الــدوحــة  شــركــة 

لـــلـــســـفـــريـــات، بـــاإلضـــافـــة 
السد  شركة  إلى 

للصرافة.

تتمّيز  الســيــجــال  خيمة  أن  وأوضـــح 
بــتــصــمــيــمــهــا حــيــث تــــّم تــحــويــل حــوض 
معاصرة  خيمة  إلــى  الــّداخــلــي  السباحة 
مجالس  تتضّمن  كما  تقليدّية،  بلمسة 
خــاصــة تــنــاســب جــمــيــع أفــــراد الــعــائــلــة، 
توفر  الرمضانية  الخيمة  أن  إلى  مشيراً 
العائالت  تمنح  حيث  استثنائية،  أجــواء 
واألصدقاء والزمالء فرصة اللقاء حول 
الــمــأكــوالت  مــن  متنّوعة  ســحــور  مــائــدة 
جانب  إلى  والعالمّية  العربّية 
مــحــّطــات الــطــهــي 
ــــــــة  ــــــــحــــــــّي ال
وركــن 

مجموعة  إلــى  باإلضافة  اليومي  الطبخ 
واسعة من الحلويات.

ونــــــــوه أنــــــــور أبــــــو الــــُحــــســــن إلــــــى أن 
رائعا  مزيجا  يقدم  تريتور»  «السيجال 
مــن الــحــلــويــات الــعــربــّيــة وقــوالــب حلوى 
الشوكوال، ومجموعة أطباق مميزة تلبي 
مختلف األذواق، ووجبات إفطار شهّية، 
الّرمضانّية  الهدايا  أجمل  إلى  باإلضافة 
مــن وحـــي الشهر  الــمــصــّمــمــة خــصــيــصــاً 

الفضيل.
ـــيـــة  الـــرمـــضـــان الـــــهـــــدايـــــا  إن  وقـــــــــال 
كبيراً،  إقباالً  تشهد  العربية  والحلويات 
يحقق  أن  استطاع  السيجال  أن  مؤكداً 
دولــة  استضافة  مــن  بدعم  قوية  نتائج 
قــطــر أبـــــرز الـــمـــؤتـــمـــرات والــفــعــالــيــات 

العالمية.

خدمات مميزة

ـــــو الــــُحــــســــن، أن  وأشــــــــار أنــــــور أب

مطعماً   ١١ بــه  يــوجــد  الســيــجــال  فــنــدق 
تـــقـــدم جــمــيــع أنــــــواع األكــــــالت الـــشـــرق 
أوســـطـــيـــة واإليــــطــــالــــيــــة، والـــعـــربـــيـــة، 

توجد  الــفــنــدق  أن  بــــــه مــوضــحــاً 
وكوفي  خارجية  جلسات 

شــــــــــــوب، بـــــاإلضـــــافـــــة 
إلـــــى ســـبـــاي عــالــمــي 

ومـــــــركـــــــز صـــحـــي 
وأخــــــــــــر لـــلـــيـــاقـــة 

البدنية.
أن  وأوضـــــــــــــــح 
فـــنـــدق الســيــجــال 
يـــــقـــــوم بــــجــــوالت 
تـــــــــرويـــــــــجـــــــــيـــــــــة 
مستمرة في دول 
مــجــلــس الــتــعــاون 
مشيراً  الخليجي، 
الـــســـيـــاح  أن  إلــــــى 

من  كبيرة  نسبة  يشكلون  الخليجيين 
نـــــزالء الـــفـــنـــدق، وتـــتـــصـــدر الــســعــوديــة 
الــمــصــدرة  الــخــلــيــج  دول  واإلمـــــــــارات 

قطر. إلى  للسياحة 
وقــــــال أنــــــور أبـــــو الـــُحـــســـنـــأن فــنــدق 
و٨  غــــرفــــة،   ٢٢٥ يـــضـــم  الســــيــــجــــال، 
قـــاعـــات لـــالحـــتـــفـــاالت واألعــــــراس 
واالجتماعات، وسباي يوجد به 
وجيم   ، للمساج  غرف  ست 

يوجد  كما  مربعا،  مترا   ٤٩٠ مساحته 
مترا،   ٢٠ طوله  داخلي  مسبح  بالفندق 

وجاكوزي كبير، بجانب ٣٤ جناحا.
أوضــــح أن فــنــدق الســيــجــال يــقــدم 
الصيف،  فصل  خــالل  مميزة  عروضا 
لعمالئه  حسومات  الفندق  يطرح  حيث 
والصيف،  الفطر  عيد  مهرجاني  خالل 
الهيئة  بــمــبــادرة  الــتــزامــا  ذلـــك  ويــأتــي 
الـــعـــامـــة لــلــســيــاحــة، 
أن  إلـــــــــــى  ونـــــــــــــوه 
فــنــدق الســيــجــال 
يـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــرص 
عــــــلــــــى تــــقــــديــــم 
خــــــــصــــــــومــــــــات 
ـــــــى مـــــــــــدار  عـــــــل
ـــــــعـــــــام خـــــالل  ال
االحـــــــتـــــــفـــــــاالت 

واألعياد.
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إل
السد  شركة  إلى 

للصرافة.
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البريد ا�لكتروني:

 إختبر سحر شهر رمضان مع فندق السيجال، واستمتع معنا بأشهى 
 وجبات ا5فطار والسحور وا)طايب الرمضانية المتنوعة التي تعُكس روعة ا)جواء الخيالية، 

في تجربة ال ُتنسى مع العائلة وا)صدقاء في هذا الشهر الكريم.

حيث تتأّلق ليالي رمضان



الـــســـيـــد  كــــشــــف   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
مــصــطــفــى حــنــيــنــي، مـــديـــر عــــام فــنــدق 
خصومات  تقديم  عن  سويتس،  فريزر 
الـــغـــرف  أســــعــــار  عـــلـــى   ٪٤٠ إلـــــى  تـــصـــل 
الخدمات  وجميع  واإلفــطــار  والــســحــور 
األخرى خالل شهر رمضان، مشيراً إلى 
عائلية  أجــواء  لعمالئه  يوفر  الفندق  أن 
فريدة تمزج بين األصالة والحداثة التي 

تعيشها دولة قطر.
وقال: إن فندق فريزر سويتس يقدم 
عـــروضـــا مــغــريــة لــلــمــواطــنــيــن والــســيــاح 
خالل  العالم  دول  جميع  مــن  الــوافــديــن 
في  للسياحة  العامة  الهيئة  مهرجانات 
فصل الصيف، مؤكداً أن هذه الفعاليات 
نتائج  تــعــزيــز  فــي  مــحــوريــاً  دوراً  تلعب 

القطاع الفندقي.
معدالت  أن  حنيني  مصطفى  أضاف 

إشــغــال الــفــنــدق خـــالل األشــهــر األربــعــة 
األولـــــي مـــن عـــام ٢٠١٧  بــلــغــت حــوالــي 
متوسط  يصل  أن  تفاؤله  مبدياً   ،٪٦٨
بنهاية  سويتس  فريزر  إشغال  معدالت 

العام الجاري إلى ٧٠٪.
الــفــنــدقــيــة  الـــتـــوســـعـــات  أن  وأوضـــــــح 
المحلي  الــســوق  يشهدها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
إلى  ساهمت في تراجع األسعار، مشيراً 
أن قــطــاع الــضــيــافــة فــي قــطــر اســتــطــاع 
رغــم  الــجــيــدة  نتائجه  عــلــى  يــحــافــظ  أن 
تـــدشـــيـــن أعـــــــداد كـــبـــيـــرة مــــن الـــفـــنـــادق 
وذلــك  الماضية  القليلة  السنوات  خــالل 
الكبيرة  الــتــنــمــويــة  الــطــفــرة  مــن  بــدعــم 
أبــرز  واســتــضــافــة  الــدولــة  تشهدها  الــتــي 

األحداث اإلقليمية والعالمية.

وجهة للعائالت

نتائج  أن  إلــى  حنيني  مصطفى  ونــوه 
فريزر سويتس خالل عام ٢٠١٧ مماثلة 
الماضي  العام  خــالل  الفندق  حققه  لما 
التي  الكبيرة  الفندقية  التوسعات  رغــم 
ـــســـوق الــمــحــلــي، مــــؤكــــداً أن  شــهــدهــا ال
الفندق  يقدمها  التي  العصرية  خدمات 
للعائالت  رئيسياً  لعمالئه تجعله مقصداً 
ـــتـــعـــاون  ال مـــجـــلـــس  ودول  قـــطـــر  مـــــن 

الخليجي.
عائلي  سويتس  فــريــزر  فندق  وقـــال: 
من  افتتاحنا  ومنذ  األولــي  الدرجة  من 
أســواق  في  سمعتنا  على  حافظنا   ٢٠١١
مسبحاً  لنزالئنا  ونــوفــر  الــتــعــاون،  دول 
ومساحات  البدنية  للياقة  وناديا  َسبَا  و 
غرف كبيرة، باإلضافة إلى الديكورات 
الــمــمــيــزة مـــا يــجــعــل الــفــنــدق 
مــــــفــــــضــــــالً لـــجـــمـــيـــع 

الجنسيات.

وأشار مصطفى حنيني إلى أن النزالء 
من   ٪٤٥ من  أكثر  يشكلون  الخليجيين 
السياح  أن  مؤكداً  الفندق،  نزالء  إجمالي 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  مـــن  الـــوافـــديـــن 
قطاع  عمالء  من  األكبر  النسبة  يشكلون 

الضيافة.

نتائج مثمرة

العامة  الهيئة  مشاركات  أن  وأوضــح 
للسياحة في المعارض وملتقيات السفر 
العالمية تساهم في تحفيز ودعم نتائج 
إلى أن مكاتب  القطاع السياحي، مشيراً 
عــدد  فــي  الــمــنــتــشــرة  الــســيــاحــي  التمثيل 
في  محورياً  من دول العالم تلعب دوراً 

التعريف بمقومات السياحة في قطر.
وبــيــن الــمــديــر الــعــام لــفــنــدق فــريــزر 
سويتس أن المهرجانات والفعاليات التي 
تنظمها الهيئة العامة للسياحة بالتعاون 
مــــع شـــركـــائـــهـــا فــــي الــقــطــاعــيــن الـــعـــام 

تحفيز  فـــي  تــســاهــم  ــــخــــاص،  وال
ــــفــــنــــادق ومــــراكــــز  ـــائـــج ال ـــت ن

المرافق  وجميع  التسوق 
ــــــة  ــــــاحــــــي ــــــســــــي ال

فـــريـــزر  فــــنــــدق  أن  وأكــــــــد  األخــــــــــرى. 
ســويــتــس يــحــرص عــلــى الــمــشــاركــة في 
هيئة  تطلقها  الــتــي  الـــمـــبـــادرات  جــمــيــع 
عــروض  بــإطــالق  تتعلق  والــتــي  السياحة 
وتـــخـــفـــيـــضـــات خــــــالل الـــمـــهـــرجـــانـــات 
وخاصة  السياح  من  المزيد  الستقطاب 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
لألغذية  قطر  مهرجان  أن  إلى  ونوه 
الذي اختتم فعالياته مؤخراً استطاع أن 
يستقطب أعدادا كبيرة من قطر ودول 
مجلس التعاون الخليجي، مبيناً أن مثل 
فاعلة  وسيلة  تشكل  المهرجانات  هــذه 

لدعم وتحفيز القطاع الفندقي.

دعم السياحة

القطاع  إن  حنيني:  مصطفى  وقـــال 
طفرة  شــهــد  الــســيــاحــي 

ـــيـــرة بـــدعـــم  كـــب

مــن جــهــود هــيــئــة الــســيــاحــة الــتــي تبذل 
جــــهــــوداً مــثــمــرة خـــاصـــة فــيــمــا يــعــرف 
بــســيــاحــة الــمــعــارض والــمــؤتــمــرات التي 
تــشــهــد نــشــاطــاً مــلــحــوظــاً بــاإلضــافــة إلــى 
المشاركات الخارجية للهيئة والتي تبرز 
من خاللها الوجه الحضاري لدولة قطر.

أضاف أن موقع فندق فريزر سويتس 
بــالــقــرب مـــن مــتــحــف الــفــن اإلســالمــي 
وسوق واقف وكورنيش الدوحة والعديد 
من المعالم التراثية والتاريخية البارزة، 

يجعله وجهة مقصداً رئيسياً للنزالء.
ونــــــــوه مـــصـــطـــفـــى حـــنـــيـــنـــي إلــــــى أن 
دولة  تنفذها  التي  الكبيرة  االستثمارات 
التنموية  القطاعات  مختلف  فــي  قطر 
الــقــطــاع  أداء  عــلــى  بـــاإليـــجـــاب  تــنــعــكــس 
الـــدوحـــة  أن  مــــؤكــــداً  الــفــنــدقــي، 
باتت وجهة رائدة لسياحة 
األعـــــــــــمـــــــــــال فـــي 

المنطقة.
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فريزر سويتس يقدم عروضاً مغرية خالل رمضانفريزر سويتس يقدم عروضاً مغرية خالل رمضان
يقدم خصومات تصل إلى ٤٠٪ ..مصطفي حنيني:

خـــــلـــــيـــــجـــــيـــــون ســــــــويــــــــتــــــــس  ـــــــــــزر  ـــــــــــري ف ــــــــــــــــــزالء  ن ـــــــــــن  م  ٪  ٤٥

٢٠١٧ عـــــــــــام  خـــــــــــالل  الـــــــفـــــــنـــــــدق  ــــــــال  ــــــــغ إش ــــــــدالت  ــــــــع م  ٪  ٦٨
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٢٥٢٥ ٪ خصومات أماري خالل رمضان 
رامي الجعبري مدير عام الفندق: رامي الجعبري مدير عام الفندق: 

رامــي  السيد  أعلن  ـ [:  الــدوحــة 
أمــاري،  لفندق  العام  المدير  الجعبري، 
عـــن تــقــديــم الـــفـــنـــدق خـــصـــومـــات على 
خــدمــات اإلفـــطـــار والــســحــور تــصــل إلــى 
٢٥٪، مشيراً إلى أن الفندق سيقدم أيضا 
عروضا مغرية على اإلقامة في الغرف 

والخدمات األخرى.
وقـــال إن فــنــدق أمــــاري يــشــارك في 
حـــمـــلـــة ”رمـــــضـــــان فــــي قــــطــــر“ تــحــت 
مشيراً  للسياحة،  العامة  الهيئة  مظلة 
أجواء  خلق  إلى  يهدف  البرنامج  أن  إلى 
موحدة ومتناغمة خالل الشهر الكريم، 
ويـــســـتـــخـــدم كــوســيــلــة إلبـــــــراز الــثــقــافــة 
والــتــقــالــيــد الــعــربــيــة واإلســالمــيــة لــدولــة 
قطر والتي تتعزز وتزداد أهميتها خالل 
الــشــهــر الــفــضــيــل، وهـــو مــا يــوفــر لــلــزوار 

تجربة حقيقية أصيلة.
أمــاري  فندق  أن  الجعبري،  وأضــاف 
ــعــام الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي يــتــزيــن  ــل ل
بتصميمات من الطراز القطري األصيل 
أن  تفاؤله  مبدياً  رمــضــان،  شهر  خــالل 
يــحــقــق الــقــطــاع الــفــنــدقــي نــتــائــج جــيــدة 
تزامن  مــن  بدعم  رمــضــان  شهر  خــالل 
ـــعـــام مع  الــشــهــر الـــكـــريـــم خــــالل هــــذا ال
خالل  ستبدأ  والتي  الدراسية  اإلجـــازات 

النصف الثاني من شهر رمضان.

وأشـــــار إلـــى أن فــنــدق أمـــــاري يــقــدم 
لعمالئه،  الــخــارجــيــة  اإلفـــطـــار  حــفــالت 
خصومات  يقدم  الفندق  أن  إلــى  مشيراً 
عروض  إلــى  باإلضافة  المسبق،  للحجز 
للمجموعات الكبيرة والشركات. وأوضح 
اهتمام  على  يستحوذ  أمـــاري  فــنــدق  أن 

رمضان  شهر  خــالل  الخليجيين  الـــزوار 
وخاصة من المملكة العربية السعودية.

الزوار  تعريف  أهمية  الجعبري  وأكد 
عــلــى األجـــــــواء الــرمــضــانــيــة الــحــقــيــقــيــة 
وجعل رمضان في قطر مناسبة جذابة 

للقطريين والمقيمين 

والسياح من دول المنطقة والعالم.
وقال إن فندق أماري الدوحة يحرص 
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة فــــي جــمــيــع مــعــارض 
الهيئة  مظلة  تــحــت  العالمية  الــســيــاحــة 
العامة للسياحة، مشيراً إلى أن مثل هذه 
الــمــلــتــقــيــات تــســاهــم في 
التعريف بالمنتج 
الــــــــســــــــيــــــــاحــــــــي 
وتدعم  القطري 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
السياحة الوطنية.
جهود مثمرة

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
الـــــجـــــعـــــبـــــري إلـــــى 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  أن 
لــلــســيــاحــة حــقــقــت 
تـــقـــدمـــا مــلــحــوظــا 
معالم  تــرويــج  فــي 
قـــــطـــــر الــــتــــراثــــيــــة 
والتاريخية، ووضع 
خريطة  على  قطر 
العالمية  الــســيــاحــة 
على  والـــمـــســـاعـــدة 
نــشــر ثــقــافــة وقيم 
وتـــقـــالـــيـــد الــشــعــب 

القطري. 

مراكز  من  عدد  تدشين  أن  وأوضــح 
لعب  مؤخراً  الترفيهية  والمدن  التسوق 
أعــــداد  اســتــقــطــاب  فـــي  مـــحـــوريـــاً  دوراً 
التعاون  مجلس  دول  سياح  من  كبيرة 
على ضرورة مواصلة  الخليجي، مؤكداً 
جـــهـــود تــطــويــر الــقــطــاع الــســيــاحــي بما 
يتماشى مع رؤية قطر التنموية ٢٠٣٠.  
وقال المدير العام لفندق أماري، أن 
األول  المصدر  يشكل  الخليجي  الــســوق 
للسياحة إلى قطر وخاصة من المملكة 
ــــة اإلمـــــارات،  الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودول
في  كبيرة  زيــادة  هناك  أن  إلــى  منوهاً 

أعداد الزوار من الدول األوروبية.
أحد  يعتبر  الفندقي  القطاع  أن  وأكد 
عليها  تعتمد  الــتــي  األســاســيــة  الــركــائــز 
صناعة السياحة في العالم وال يمكن ألي 
منظم  سياحي  لنمو  تخطط  أن  دولــة 
القطاع  تطوير  وأهمية  دور  تغفل  أن 
المختلفة  وأنـــواعـــه  بــأنــمــاطــه  الــفــنــدقــي 
حيث إنه القطاع الذي يستخدمه جميع 
االنطباع  يشكل  عــادة  الــذي  وهو  السياح 

العام عن الوجهة السياحية.
وأشار رامي الجعبري إلى أن الصناعة 
الــفــنــدقــيــة فــــي قـــطـــر شـــهـــدت تـــطـــوراً 
الــســيــاحــيــة،  االحــتــيــاجــات  لتلبية  بـــــارزاً 
السفر  لخدمات  بالنسبة  الحال  وكذلك 

والــطــيــران، حــيــث أصــبــحــت قــطــر من 
في  الــعــالــم  صعيد  على  الــرائــدة  ـــدول  ال

توفير أفضل الخدمات السياحية.
وأوضح أن  تجربة السياحة في قطر 
تعد مزيجاً نادراً من المغامرة والمتعة 
التي  العربية األصيلة  واألجواء  بالتقاليد 

تعكس الوجه الحضاري لدولة قطر.
أمــــاري الــدوحــة هــو عــالمــة فندقية 
تايالندية رائدة وهو األول من نوعه في 
تحت  ويندرج  األوســط،  الشرق  منطقة 
إدارة شركة أونكس، ويضم ١٢٠ غرفة 
مساحات  وتتراوح  فاخرة،  أجنحة  و٦ 
الغرف ما بين ٣٣ إلى ٤٠ مترا مربعا، 
مقابل  يقع  حيث  مميز  بموقع  ويتمتع 

مشروع مشيرب الجديد.
ويـــحـــتـــضـــن فـــنـــدق أمـــــــاري الـــنـــادي 
والــــــذي   BREEZE SPA الـــصـــحـــي 
أصــبــح ضــمــن أفــضــل خــمــس SPA في 
قاعات  ثالث  الفندق  قطرويضم  دولــة 
اجـــتـــمـــاعـــات اثـــنـــتـــان لـــرجـــال األعـــمـــال 
التكنولوجيا  بــأحــدث  مــجــهــزان  وهــمــا 
لعقد  فهي  الثالثة  القاعة  أما  العصرية، 
المؤتمرات وجميع الفعاليات وتستوعب  
مشيرب  مطعم  ويــقــدم  شخصا،   ١٢٠
والعربية  العالمية  المأكوالت  بالفندق 

والتايالندية.

ــــــــــــــــي الـــــــمـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــدة ف ـــــــــــــة ســـــــــيـــــــــاحـــــــــيـــــــــة رائ ـــــــــــــه قـــــــــــطـــــــــــر وج
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قاعة القصر تقدم أشهى المأكوالت في اإلفطار والسحور  قاعة القصر تقدم أشهى المأكوالت في اإلفطار والسحور  

محمود  السيد  قال  ـ [:  الدوحة 
في  والــتــســويــق  المبيعات  مــديــر  أيــــوب، 
فندق ويندام جراند ريجنسي، إن قاعة 
الــقــصــر تــســتــضــيــف اإلفـــطـــار والــســحــور 
ـــشـــركـــات، مــشــيــراً إلــــى أن  لـــألفـــراد وال
أصيلة  عربية  بديكورات  يتزين  الفندق 
ويرتدي الموظفين الزي التقليدي خالل 

شهر رمضان.
أضــــاف أن قــاعــة الــقــصــر الــتــي تمتد 
تقدم  مربع  متر  ألف   ٦٠٠ مساحة  على 
األكـــالت  مــن  واســعــة  تشكيلة  لعمالئها 
مشيراً  الجنسيات،  جميع  تناسب  الــتــي 
يقدم  ريجنسي  جــرانــد  ويــنــدام  أن  إلــى 
شهر  خــالل  لعمالئه  كبيرة  خصومات 
وذلك  قطر  صيف  ومهرجان  رمضان 

التزاماً بمبادرة الهيئة العامة للسياحة.
ونـــوه إلــى أن مــعــدالت إشــغــال فندق 
عام  مطلع  منذ  ريجنسي  جراند  ويندام 
 ،٪٨٣ حــوالــي  بلغت  اآلن  وحــتــى   ٢٠١٧
خالل  القوية  الفندق  نتائج  أن  وأوضــح 
العام الجاري جاءت بدعم من استضافة 
أعــــــداد كــبــيــرة مـــن الــــوفــــود الــريــاضــيــة 
الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  مــــن  والـــــــــزوار 

الخليجي.
وأوضــــــح مــحــمــود أيـــــوب أن فــنــدق 
ويــــنــــدام جـــرانـــد ريــجــنــســي يــضــم ٢٤٦ 

مــــن الــــغــــرف، واألجـــنـــحـــة الـــفـــاخـــرة 

بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــاعــة الــقــصــر وخــمــس 
تُعد  الغرف  أن  موضحاً  جانبية،  قاعات 
التقليدية  العمارة  من  متناغما  مزيجا 
خدمة  وتــقــدم  المعاصرة،  والتصاميم 
الــخــمــس نـــجـــوم الـــفـــاخـــرة مـــع وســائــل 
الــــراحــــة لــجــمــيــع الـــضـــيـــوف، أمــــا قــاعــة 
القصر فهي مصممة الستيعاب ما يصل 
الجو  لتوفير  ومجهزة  شخصا   ٥٥٠ إلى 
الزفاف  وحفالت  لالجتماعات  المثالي 

والمناسبات الخاصة.
وقـــــال إن ارتـــفـــاع الــســقــف الــمــمــتــلــئ 
القصر  قاعة  يجعل  الجميلة  بالثريات 
الــمــكــان الــمــثــالــي لــألمــســيــات األنــيــقــة، 
متاحة  الخمس  الجانبية  الــقــاعــات  أمــا 
شخص   ١٠٠ إلـــى  يــصــل  مـــا  الســتــيــعــاب 
حــيــث تـــوفـــر بــيــئــة مــثــالــيــة لــمــجــمــوعــة 
مــتــنــوعــة مـــن الـــوظـــائـــف واجــتــمــاعــات 
مع  االجتماعية  والمناسبات  الشركات 
مختلف وسائل الراحة التي تتناسب مع 

كل مناسبة.

جهود مثمرة

وأشــــــــــار مــــحــــمــــود أيــــــــــوب، إلـــــــى أن 
ويــــنــــدام جـــرانـــد ريــجــنــســي يــحــرص 

الملتقيات  فــي  الــمــشــاركــة  عــلــى 
مظلة  تحت  الترويجية 
للسياحة  الــعــامــة  الهيئة 

لتسويق دولة قطر كونها وجهة سياحية 
مقومات  كــل  تــوفــر  لــلــعــائــالت  متميزة 
الــتــرفــيــه الــمــتــكــامــل فــضــال عـــن تــرويــج 
مــنــتــج  فــنــدق ويــنــدام جــرانــد ريجنسي 
وخدماته  مكوناته  بجودة  يتميز  الــذي 

النوعية.
يعتبر  الفندقي  القطاع  أن  إلــى  ونــوه 
إحـــدى الــركــائــز األســاســيــة الــتــي تعتمد 
وال  الــعــالــم  فــي  السياحة  صناعة  عليها 
لــنــمــو  تــخــطــط  أن  دولــــــة  ألي  يــمــكــن 
وأهمية  دور  تغفل  أن  منظم  سياحي 
ـــقـــطـــاع الـــفـــنـــدقـــي بــأنــمــاطــه  تـــطـــويـــر ال
وأنـــواعـــه الــمــخــتــلــفــة حــيــث إنـــه الــقــطــاع 
الذي يستخدمه جميع السياح وهو الذي 
الوجهة  عن  العام  االنطباع  يشكل  عــادة 

السياحية.
ويـــنـــدام  إن  أيــــــوب  مـــحـــمـــود  وقــــــال 
الــرائــد  الــفــنــدق  يعتبر  ريجنسي  جــرانــد 
لــالجــتــمــاعــات والــمــؤتــمــرات فــي قطر، 
باللوحات  وأروقته  الفندق  بهو  ويتزين 

أن  إلــى  مشيراً  الفنية، 
اللوحات التي تعود 

من  لمجموعة 

بين  الــعــالــمــيــيــن  التشكيليين  الــفــنــانــيــن 
ثناياها مضامين زاخرة بمعايير الجمال 
األمـــر الـــذي حـــول الــفــنــدق إلـــى متحف 
مــعــاصــر مــفــتــوح ومــتــكــامــل وبــاإلضــافــة 
إلى مميزات الرفاهية والخدمة النوعية 

المتسقة مع معايير الضيافة العصرية.

 أسعار تنافسية

ويندام  فندق  إن  أيــوب،  محمود  قال 
جراند ريجنسي يقدم خصومات مميزة 
لعمالئه خالل شهر رمضان، مشيراً إلى 
قطر  في  الفندقية  الخدمات  أسعار  أن 
تعتبر األفضل في دول مجلس التعاون 
ــيــجــي وذلــــــك بــفــضــل الــتــوســعــات  الــخــل
السوق  يشهدها  التي  الكبيرة  الفندقية 

المحلي.
على  كبيرا  تنافسا  هناك  أن  وأوضــح 
قطاع  من  المقدمة  الخدمات  مستوى 

ــــة قــطــر بما  الــضــيــافــة فـــي دول
يصب في صالح النزالء.
ونوه محمود أيوب، 

ــــقــــطــــاع  ال أن  ـــــــــى  إل
يعتمد  الفندقي 

بــصــورة 

كــبــيــرة عــلــى الـــمـــؤتـــمـــرات والــمــعــارض 
الدوحة  باتت  حيث  العائلية  والسياحة 
ذلــك إلــى االنتعاش  لــهــا، مــرجــعــاً  مــقــراً 
االقتصادي في دولة قطر الذي كان له 

تأثير واضح على القطاع الفندقي.
مقومات  لديها  قطر  دولــة  أن  وأكــد 
الــذي  السياحي  الــقــطــاع  لتطوير  كبيرة 
االقتصاديات  تحفيز  روافــد  أحد  يعتبر 
الـــمـــعـــاصـــرة ومـــــــزودا رئــيــســيــا لــفــرص 

العمل.

”أنغسانا سبا“  

 كــشــف مــحــمــود أيـــــوب، عـــن تــقــديــم 
بفندق  الصحي  سبا“  ”أنغسانا  منتجع 
ويــــنــــدام جـــرانـــد ريــجــنــســي خــصــومــات 
كــبــيــرة لــعــمــالئــه خـــالل شــهــر الــصــيــف، 
إلــــى أن الـــنـــادي يــمــتــلــك روحـــا  مــشــيــراً 
خــاصــة وخـــدمـــات فــريــدة مــن نــوعــهــا، 
وأســــالــــيــــب عـــالجـــيـــة جــــديــــدة ال 
تتوافر في أي مكان آخر، 
الخبرة  إلى  باإلضافة 

المسؤولة  الشركة  تمتلكها  التي  الكبيرة 
عنه في هذا المجال.

وقـــال أن ”أنــغــســانــا ســبــا“ الـــذي يعد 
األول من نوعه في قطر، يقدم منتجا 
في  مــوجــود  هــو  عــمــا  ومختلفا  جــديــدا 
ــنــزالئــه  ــــســــوق، ويــــقــــدم الـــخـــدمـــات ل ال
بــطــريــقــة راقــيــة ومــحــتــرفــة مــن أمهر 
إلى  منوهاً  العالميين،  االختصاصيين 
أن الدوحة تشهد تطورا كبيرا في مجال 

السياحة الصحية والعالجية. 
سبا“  ”أنغسانا  منتجع  يوفر  أضــاف: 
وقـــتـــا خـــاصـــا لـــلـــرجـــال وآخـــــر لــلــنــســاء، 
ويقدم  مشتركة،  أوقــات  إلى  باإلضافة 
مــجــمــوعــة مــــن الـــعـــالجـــات اآلســـيـــويـــة 
الــمــمــيــزة الـــتـــي تـــركـــز عــلــى عــــدد من 

العالجات المائية.

ــــــضــــــان ــــــزة خــــــــــــالل رم ــــــي ــــــم ــــــــــاً وخــــــــصــــــــومــــــــات م ــــــــــروض ـــــــــــــــــوب: نـــــــقـــــــدم ع ــــــود أي ــــــحــــــم م

ويندام جراند ريجسني يقدم أجواء رمضانية أصيلة ويندام جراند ريجسني يقدم أجواء رمضانية أصيلة 
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«الريان» يقدم خدمات اإلفطار والسحور في أجواء رائعة 
الفندق يحتضن خيمة رمضانية مميزة.. لوكا كروكو: الفندق يحتضن خيمة رمضانية مميزة.. لوكا كروكو: 

عام  مدير  كروكو  لوكا  قال  ـ [:  الدوحة 
فندق الريان، إن ٨٥٪ من إجمالي نزالء الفندق 
إلى  مشيراً  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  من 
منذ  قــويــة  نتائج  يحقق  أن  اســتــطــاع  الــفــنــدق  أن 

االفتتاح.
أضــــاف أن فــنــدق الـــريـــان يــقــدم خــصــومــات 
بــرنــامــج  ألعـــضـــاء  و٢٥٪   ٪٢٠ بــنــســبــة  لــعــمــالئــه 
أنه  موضحاً  الصيف،  فصل  فــي  وذلــك  هيلتون 
خالل  الحجز  يجب  العرض  هذا  من  لالستفادة 
متاحة  اإلقــامــة  وســتــكــون  ويــولــيــو  يونيو  شــهــري 

حتى نهاية سبتمبر المقبل.
يوفر  الريان  فندق  أن  إلى  كروكو  لوكا  وأشــار 
لــألطــفــال يــضــم ألــعــابــا مختلفة  لــعــمــالئــه نـــاديـــاً 
مربيات  إلى  باإلضافة  األعمار،  مختلف  تناسب 

لرعاية األطفال.
وأوضح أن فندق الريان يقيم خيمة رمضانية 
وتستوعب  مربعا  مترا   ١٥٠ مساحة  على  تمتد 
٧٥ شخصاً، مشيراً إلى أن مطعم ”ميزو“ يقدم 
أن األسعار  خــدمــات اإلفــطــار والــســحــور، مــؤكــداً 

ستكون في متناول الجميع.
وقال لوكا كروكو أن فندق الريان استفاد كثيراً 
”قطر  الــرائــد  التجاري  المجمع  بــجــوار  بتواجده 
مول“ والذي يقصده أعداد كبيرة من المواطنين 
ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً 
وفندق  مــول“  في ”قطر  التسويق  فريق  أن  إلى 

الريان يعمالن ككيان واحد.

ذوي  لـــيـــنـــاســـب  مـــجـــهـــز  الـــفـــنـــدق  أن  وأكـــــــد 
طعام  قوائم  توجد  حيث  الخاصة،  االحتياجات 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة   «Braille» بــطــريــقــة  مــكــتــوبــة 
تخصيص غرفة في كل طابق لذوي االحتياجات 

الخاصة لتسهيل إقامتهم.
ـــغـــرف الــمــخــصــصــة لـــذوي  وأشــــــار إلــــى أن ال
أعلى  وفــق  تجهيزها  تــم  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات 
لهذه  الفندق  خصص  حيث  العالمية،  المعايير 
مثالية،  بطريقة  لتصميمها  طائلة  أمواال  الغرف 
قطر  في  األفضل  يعتبر  الريان  فندق  أن  مؤكداً 

لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.

موقع مميز

يقع  الــريــان  فندق  أن  إلــى  كروكو  لوكا  وأشــار 
فــي منطقة الــريــان ويــتــصــل مــبــاشــرة مــع مــول 
قطر، ويضم ٢٠١ غرفة وأجنحة فندقية تتميز 
ــواســعــة، ويبعد  ــنــوافــذ ال بــديــكــوراتــهــا األنــيــقــة وال
الوطني  قطر  مركز  عن  قصيرة  مسافة  الفندق 
للمؤتمرات ومتحف الشيخ فيصل ونادي السباق 

والفروسية بقطر.
وأوضح أن فندق الريان يوفر للضيوف تجربة 
تلبي  التي  المطاعم  من  خيارات  مع  غنية  طعام 
أشهى  فيفو“  يقدم ”مــوي  حيث  األذواق،  جميع 

األطباق المميزة من مطبخ أمريكا الالتينية، كما 
يقدم مطعم ”ميزو“ مزيجاً من أشهى األطباق 

اإليطالية والعربية والعالمية. 
االجتماعات  لعقد  مجهز  الــفــنــدق  إن  وقـــال   
والفعاليات  الراقية  الزفاف  وحفالت  الصغيرة 
الـــضـــخـــمـــة، حـــيـــث يـــوجـــد بـــالـــفـــنـــدق ٥ قـــاعـــات 
للمناسبات  قــاعــة  إلـــى  بــاإلضــافــة  لــالجــتــمــاعــات 
مربع  متر   ٣٠٠ مساحة  على  تمتد  التي  الكبيرة 

مع مدخل خاص.

األول من نوعه

أعلن لوكا كروكو مدير عام فندق الريان، أن 

األخير هو أول فنادق كوريو في الشرق األوسط 
أكثر  جانب  إلــى  العالمية  محفظتها  إلــى  لينضم 

من ٣٠ فندقاً مميزاً حول العالم.
مجموعة  ومنتجعات  فــنــادق  أن  إلــى  وأشـــار 
ـــتـــجـــارب  ال أروع  تــــوفــــر  الــــفــــريــــدة  ”كــــــوريــــــو“ 
المحلية  المغامرات  عــن  الباحثين  للمسافرين 
والتجارب األصيلة، موضحاً أن فندق الريان هو 

ثالث فنادق هيلتون في قطر.
وجــهــًة  تعتبر  الــدوحــة  أن  كــروكــو،  لــوكــا  قـــال 
تحفز  عناصر  من  تحتضنه  بما  مثاليًة  سياحية 
اإللــهــام والــتــطــور والــمــغــامــرة، وقــد تمكنت من 
بفضل  مميزة  سياحية  كمدينة  مكانتها  إرســـاء 
والفنية  الترفيهية  الــفــعــالــيــات  أبـــرز  اســتــضــافــة 
تمتلك  قطر  دولة  أن  إلى  باإلضافة  والرياضية، 
معالم ثقافية وسياحية بارزة ومنها سوق واقف 

ومتحف الفن اإلسالمي وقلعة الزبارة. 

وجهة عائلية

يقدم  الــريــان  فندق  أن  إلــى  كروكو  لوكا  أشــار 
من  الترفيهية  األنشطة  من  مجموعة  لضيوفه 
خـــالل ثــالثــة مــســابــح خــارجــيــة وصــالــة رياضية 
مــجــهــزة بــأحــدث األجـــهـــزة ومــنــاطــق اســتــرخــاء 
مــنــفــصــلــة لــلــرجــال والــنــســاء والــــمــــزودة بــغــرف 
الــســاونــا والــجــاكــوزي وحــمــام الــبــخــار بــاإلضــافــة 
ومنطقة  لــلــســيــدات  خـــاص  تجميل  مــركــز  إلـــى 

مخصصة أللعاب األطفال.

خــــــلــــــيــــــجــــــيــــــون الـــــــــــفـــــــــــنـــــــــــدق  نــــــــــــــــــــــزالء  مــــــــــــــن   ٪  ٨٥٨٥

فـة رمـضانـيـةفـة رمـضانـيـة

نن





منتجع ويستن يقدم ضيافة عصرية في رمضان 
ينظم خيمة على مساحة ينظم خيمة على مساحة ٣٠٠٠٣٠٠٠ متر مربع  متر مربع 

والــــصــــيــــف رمــــــــضــــــــان  خــــــــــالل  ــــع  ــــج ــــت ــــن ــــم ال ــــــات  خــــــصــــــوم  ٪ والــــصــــيــــف  رمــــــــضــــــــان  خــــــــــالل  ــــع  ــــج ــــت ــــن ــــم ال ــــــات  خــــــصــــــوم  ٪  ٢٠٢٠

الـــســـيـــد  أعــــلــــن   :] ـ  الــــــدوحــــــة 
جــيــانــريــكــو إســـبـــوزيـــتـــو، الـــمـــديـــر الــعــام 
تقديم  عــن  الـــدوحـــة،  ويــســتــن  لمنتجع 
عـــروض خــاصــة خـــالل شــهــر رمــضــان، 
حيث يستطيع ضيوف الفندق االستمتاع 
مـــع ذويـــهـــم، وأقـــاربـــهـــم وأصــدقــائــهــم 
بــالــجــو الــرمــضــانــي األصـــيـــل فـــي خيمة 
ويستن  قاعة  في  ستقام  والتي  ويستن 
الــكــبــرى الــفــاخــرة وتــمــتــد عــلــى مساحة 

٣٠٠٠ متر مربع.
يــقــدم  ويـــســـتـــن  مــنــتــجــع  إن  وقـــــــال 
على   ٪٢٠ إلى  تصل  لعمالئه  خصومات 
الــمــطــاعــم،  لــخــدمــات  و٣٠٪  الـــغـــرف، 
باإلضافة إلى ١٠ ٪ على خدمات النادي 
الــصــحــي، وذلـــك خـــالل شــهــر رمــضــان 
إلـــى أن هــذه  وفــصــل الــصــيــف، مــشــيــراً 

ــتــزامــن مـــع مــهــرجــانــات  الـــعـــروض ت

الهيئة  تطلقها  الــتــي  والــصــيــف  األعــيــاد 
للسياحة. العامة 

«نحن  إســبــوزيــتــو:  جيانريكو  أضـــاف 
العام  هذا  رمضان  نجعل  أن  إلى  نسعى 
فـــي فـــنـــدق ومــنــتــجــع ويــســتــن الـــدوحـــة 
خيمتنا  في  عمالئنا  لكل  مميزة  تجربة 
أشهى  لهم  سنقدم  حيث  الرمضانية، 
مائدتي  على  الوصفات  وأفضل  األطباق 
اإلفـــطـــار والـــســـحـــور ومــنــصــات الــطــهــي 

الحي».

ضيافة عصرية

يـــقـــدم  ـــســـتـــن  وي مـــنـــتـــجـــع  أن  وأكـــــــد 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والــســيــاح من 
خالل جميع مرافقه تجربة فريدة تُعنى 
حيث  وراحــتــهــم  وعــافــيــتــهــم  بصحتهم 

ُروعــــــي فـــي تــصــمــيــم فـــنـــدق ومــنــتــجــع 
ويستن تقديم كل ما يلزم الضيوف من 

سبل الراحة والرفاهية والعافية.
يتميز  ويستن  منتجع  أن  إلــى  وأشــار 
وبذلك  محمود  بن  في  الفريد  بموقعه 
يـــســـهـــل الـــــوصـــــول ألهـــــم األمـــــاكـــــن فــي 
الـــدوحـــة حــيــث يــبــعــد ٢٠ دقــيــقــة فقط 
من  وبالقرب  الدولي،  حمد  مطار  عن 
واقــف  وســوق  الــغــربــي،  الخليج  منطقة 
المنتجع  موقع  أن  موضحاً  والكورنيش، 
يــــبــــرز أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة بــــن مــحــمــود 

التاريخية.
ـــــــوه جـــيـــانـــريـــكـــو إســــبــــوزيــــتــــو، أن  ون
أجمالي  مــن   ٪٣٠ يشكلون  الخليجيين 

المواطنون  يشكل  حيث  الفندق،  نــزالء 
تمثل  فــيــمــا   ،٪١٠ والــســعــوديــون   ،٪١٠
من   ٪١٠ الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  بــاقــي 
إلى  مــشــيــراً  المنتجع،  ضــيــوف  إجــمــالــي 
أن «ويـــســـتـــن» يـــقـــدم خـــدمـــات نــوعــيــة 
التي  الكبيرة  التنموية  الطفرة  عن  تعبر 

تشهدها دولة قطر.

نتائج قوية

منتجع  إشـــغـــال  مـــعـــدالت  إن  وقـــــال 
ويستن خالل األشهر األربعة األولى من 
مشيراً   ،٪٦٠ حــوالــي  بلغت   ٢٠١٧ عــام 
ثابتة  المنتجع  خــدمــات  أســعــار  أن  إلــى 
التي  الكبيرة  الفندقية  التوسعات  رغــم 

يشهدها السوق المحلي، 

قطر  فـــي  الــضــيــافــة  قـــطـــاع  أن  مـــؤكـــداً 
استطاع أن يحقق نتائج قوية بدعم من 
والمعارض  المؤتمرات  أبــرز  استضافة 

والفعاليات الرياضية العالمية.
تنظمها  التي  المهرجانات  أن  أضاف 
مع  بــالــتــعــاون  للسياحة  الــعــامــة  الــهــيــئــة 
والخاص  العام  القطاعين  في  شركائها 
في  محورياً  على مدار العام تلعب دوراً 
مــؤكــداً  الفندقي،  القطاع  نتائج  تعزيز 
المبادرات  لجميع  ويستن  منتجع  دعــم 

التي تطلقها هيئة السياحة.
وأوضـــــح جــيــانــريــكــو إســـبـــوزيـــتـــو، أن 
سلسلة فنادق ومنتجعات ويستن التابعة 
لــشــركــة ســــتــــاروود الــعــالــمــيــة لــلــفــنــادق 

في  الــريــادة  موقع  تحتل  والمنتجعات، 
مـــجـــال الــضــيــافــة والــســيــاحــة الــصــحــيــة 
سلسلة  وتعمل  ســنــوات،   ١٠ مــن  ألكــثــر 
فلسفة  وفق  ويستن  ومنتجعات  فنادق 
للصحة  رئيسة  محاور  ست  على  تعتمد 

والعافية. 
ويضم فندق ومنتجع ويستن الدوحة 
الــــذي تـــديـــره مـــاريـــوت الــعــالــمــيــة ٣٦٤ 
مساحات  ذات  وفيال  وجناحا،  غــرفــة، 
واســـعـــة وديــــكــــور عـــصـــري، بــاإلضــافــة 
 ٣٤٧ مساحة  على  الرئاسي  الجناح  إلــى 
مــتــرا مــربــعــا، وتــطــل الــغــرف والفيالت 
واألجنحة إما على شوارع مدينة الدوحة 

أو على حديقة الفندق.
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خيمة رمضانية ملكية في مرسى مالذ كمبينسكي 
وسام سليمان مدير عام المنتجع:

ـــــصـــــحـــــي  ــــــــــــادي ال ــــــــــــن ــــــــة ال ــــــــوي ــــــــض ـــــــى أســـــــــــعـــــــــــار الـــــــــــغـــــــــــرف وع ـــــــل ــــــــات ع ــــــــوم ــــــــص خ

السيد  قـــال   :] ـ  الـــدوحـــة 
مرسى  فندق  إن  سليمان  وســام 
خيمة  يــنــظــم  كــمــبــيــنــســكــي  مــــالذ 
خدمات  تــقــدم  ملكية  رمضانية 
شخص   ٦٠٠ وتستوعب  عصرية 
خيمة  أن  إلــــى  مــشــيــراً  تــقــريــبــاً، 
الـــفـــنـــدق تـــوفـــر عـــروضـــا مــغــريــة 

للشركات والمجموعات.
الرمضانية  الخيمة  أن  أضــاف 
في الفندق تقدم خدمات اإلفطار 
األكـــالت  جميع  وتــوفــر  والــســحــور 
مختلف  تناسب  التي  والحلويات 
خيمة  أن  إلـــى  مــشــيــراً  األذواق، 
موسيقية  فرقة  تحتضن  الفندق 
ـــقـــيـــادة  عــــلــــى أعـــــلـــــى مــــســــتــــوى ب

الموسيقار مجدي الحسيني.
وأوضـــــــح وســــــام ســلــيــمــان أن 
كمبينسكي  مـــالذ  مــرســى  فــنــدق 
أفخر  يقدم  رمضان  شهر  خــالل 
الـــتـــقـــالـــيـــد فــــي جــــو مــــن فــخــامــة 
لعمالئه  ويوفر  الملكية،  القصور 

بــيــن فـــرحـــة الـــلـــقـــاءات الــخــاصــة 
ومتعة تذوق أطباق مميزة.

وأشار إلى أن المطبخ القطري 
حــاضــر بــقــوة فــي خــيــمــة مرسى 
مـــــالذ كــمــبــيــنــســكــي والــــتــــي تــوفــر 
أكالت قطرية على بوفيه اإلفطار 
يقدم  الفندق  أن  مبيناً  والسحور، 
عـــــروضـــــا مـــغـــريـــة عـــلـــى أســـعـــار 
خصومات  إلى  باإلضافة  الغرف، 
تصل إلى ٤٠٪ على عضوية النادي 

الصحي.
ونـــوه وســـام ســلــيــمــان، إلـــى أن 
الطفرة  عــن  تعبر  الــفــنــدق  نــتــائــج 
التنموية الكبيرة التي تعيشها دولة 
يحقق  أن  تــفــاؤلــه  مــبــديــاً  قــطــر، 
مرتفعة  إشــغــال  مــعــدالت  الفندق 
الـــتـــوســـعـــات  رغـــــم   ٢٠١٧ خـــــالل 
يشهدها  الــتــي  الكبيرة  الفندقية 

السوق المحلي.
وحول أبرز الخدمات التي تميز 
الفندق، قال وسام سليمان: تميز 

فندق  الشخصي  المساعد  خــدمــة 

ويقوم  كمبينسكي،  مــالذ  مرسى 

كل  باستقبال  الشخصي  المساعد 

وااللتقاء  قدومه  وانتظار  ضيف، 

بـــــه وتـــســـهـــيـــل كـــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــه. 

ويفهم  الشخصي  المساعد  ويــلــم 

موجود  وهــو  ضيف  كل  متطلبات 

لتقديم المساعدة حتى قبل معرفة 

ويمكن  إلــيــه،  بحاجة  أنــه  الــنــزيــل 

يــســاعــد  أن  الــشــخــصــي  لــلــمــســاعــد 

بجدول الزيارة واالهتمام بكل ما 

يفضله الضيف قبل وصوله. 

فخامة عصرية

وقـــــــــال وســـــــــام ســـلـــيـــمـــان إن 
مرسى  منتجع  من  تبدأ  الفخامة 
مالذ كمبينسكي الذي يُعد شاهداً 
واضـــحـــاً عــلــى روعـــــة الــتــصــامــيــم 
كمبينسكي،  لــفــنــادق  الــمــعــمــاريــة 

حــيــث تـــم تــصــمــيــمــه وفــــق أرقـــى 
تـــصـــامـــيـــم الــــعــــمــــارة األوروبـــــيـــــة 
الـــمـــمـــزوجـــة بـــالـــطـــابـــع الـــعـــربـــي 
قــصــراً  لــيــكــون  األصــيــل  التقليدي 

حقيقياً بكل ما تعنيه الكلمة.
أضـــــــــاف: تــــوضــــح الـــتـــفـــاصـــيـــل 
تم  الــذي  االهتمام  مدى  الدقيقة 
وضعه في تصميم الفندق، حيث 
آالف  ثالثة  من  أكثر  تصميم  تم 
قــطــعــة مــن الـــكـــؤوس الــزجــاجــيــة 
وأكثر من تسعة  المصنوعة يدوياً 
الــخــزف  قــطــع  مـــن  قــطــعــة  آالف 
الــمــصــنــوعــة يـــدويـــاً بــشــكــل خــاص 

لصالح مرسى مالذ كمبينسكي.
ــيــمــان أن  وأوضـــــــح وســــــام ســل
الــفــنــدق يــحــتــوي عــلــى أكــثــر من 
الصدف  من  قطعة  مليون  نصف 
ألـــف   ٣٣٠ أرجــــائــــه،  جــمــيــع  فـــي 
قطعة منها تزين الجدران و٢٨٠ 
تطعيمها  تــم  أخـــرى  قطعة  ألــف 

في األثاث المنحوت يدوياً.

ــــات  ــــري ــــث ال أن  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
الــــزجــــاجــــيــــة فـــــي مــــرســــى مـــالذ 
في  يــدويــاً  مصنوعة  كمبينسكي  
إيــطــالــيــا عــلــى شــكــل مــحــار والــتــي 
تـــزيـــن كـــافـــيـــه مـــــورانـــــو وتــســلــط 
كمبينسكي  اهــتــمــام  عــلــى  الــضــوء 
أربع  تضم  حيث  التفاصيل،  بأدق 
الفندق  بهو  فــي  مــوجــودة  ثــريــات 
والـــتـــي تــضــم أكــثــر مـــن ٤٤ ألــف 

قطعة زجاجية.
وأكد المدير العام لفندق مرسى 
العامة  الهيئة  أن  كمبينسكي  مالذ 
ملحوظا  تقدما  حققت  للسياحة 
فـــي تــطــويــر قــطــاع ســيــاحــي قـــادر 
على استيعاب دور الدولة ومكانتها 
في استقطاب الزوار، وجعل قطر 
وجهة رئيسية للعائالت واألعمال، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى وضــــع قــطــر على 
خــــريــــطــــة الــــســــيــــاحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
وقيم  ثقافة  نشر  على  والمساعدة 

وتقاليد الشعب القطري.
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