
 
 

 خبر صحافي
 

 " روڤ وسط مدينة دبياالفتتاح الناجح لـ"بعد  "للفنادق "روڤ مشاريعثاني 
 

 خور دبي التاريخي بجواريحيط زّواره بأجواء ثقافية  "سيتي سنتر"روڤ 
 

  دقائق من  10على بعد  ويقع ويضمن قيمة كبيرة لضيوفه يتمتع بتصميم مميز "سيتي سنترفندق "روڤ
 رب من ديرة سيتي سنترمطار دبي الدولي، بالق

 270  دبي القديمة، وعلى مقربة من محطة "مترو دبي" معالممتميزة على  بإطالالتغرفة 
  ظهراً؛ وحوض 2:00؛ وتسجيل المغادرة في وقت متأخر عند الساعة اإلنترنت المجانية واي فايخدمة 

خدمة ذاتية لغسيل ومركز لياقة بدنية يستقبل ضيوفه طوال اليوم و  حمام شمسي،سباحة مع منصة 
 المالبس على مدار الساعة، وغرف متصلة داخلياً 

  تعكس بيئة دبي الحضرية و  تجذب االهتمام " بأعمال فنية متميزةسيتي سنترسيحفل فندق "روڤ 
 

لتجربة الضيافة في الفنادق والشقق  أن وضعت معاييرها الجديدةبعد  :2016 ديسمبر 6دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
في  ثاني فنادقها"، العالمة التجارية التي طورتها "مجموعة إعمار للضيافة"، للفنادق فندقية من الفئة المتوسطة، افتتحت "روڤال

 .تراثية أصيلةلمسة ممتزجة بطابع ثقافي عصري، و ، لضيوفها الزائرين تجربة ضيافة ثرية تقديمقلب مدينة دبي لتضمن 
 

، المشروع المشترك بين "للفنادق "روڤ ةالتجاري عالمةالتحت  الثاني الذي يتم افتتاحه العقار" سيتي سنترويعد فندق "روڤ 
يأتي هذا االفتتاح في أعقاب اإلطالق الناجح لفندق "روڤ وسط مدينة دبي" بالقرب من "دبي مول" و "إعمار" و"ِمراس القابضة"؛ 
جري يس ى آخر  ثالثة فنادقإلى باإلضافة  جديدة دق "روڤ"فنا 7عن  حتى اآلن اإلعالن؛ حيث تم و"مركز دبي المالي العالمي"

، فندقية غرفة 3,700وأكثر من ، 10في دبي إلى  العالمة التجاريةفنادق ليصل عدد  2020عام بحلول العمل على افتتاحها 
 " الذي سيقام في دبي.2020لدعم "إكسبو  تماما   الوقت المناسب مع حلولوذلك 

 
بما  يطة" أبوابه أمام الزائرين بتصميماته الفنية المميزة التي تستوحي إلهاماتها من البيئة المحرسيتي سنتفندق "روڤ  يفتتح

الحيوي في ديرة بالقرب من منطقة دبي القديمة،  موقعهبيمتاز الفندق الجديد و  ."للفنادق "روڤ ينسجم مع المعايير التي تعتمدها
 بعد خطوات من "ديرة سيتي سنتر" وخور دبي و"نادي اليخوت". دقائق فقط من مطار دبي الدولي، وعلى 10على بعد 

 
لعدد  وتعد مقرا  منطقة ديرة باألسواق الشعبية ومراكز التسوق العصرية،  تزخربالحياة في وسط المدينة، في الشوارع النابضة و 

موقعا   تعتبر ديرة، تستقبل بها ضيوفهاي الت الغنية التجربة الثقافيةو لقربها من المطار، نظرا  من الهيئات والمكاتب الحكومية، و 
 .الزائرين والضيوف فيه يستقبلللفندق كي مثاليا  

 
 



 
 

فضال  عن ، المهتمين باألجواء الثقافية للمسافرينغرفة، وجهة جاذبة  270ويعتبر الفندق بتصميماته المؤثرة، والمكون من 
رحلة  على ضفاف خور دبي، وعلى امتدادكز التجاري األعرق على المر مباشرة مشاهد  كما يوفرمن رجال األعمال،  الزائرين

مع جوهر  تنسجمتعبر األسواق المزدحمة، والبيوت األثرية، ومراكب الداو التقليدية التي تميز هوية دبي الثقافية، في احتفالية 
 عرف الحدود.تال  استكشافتجربة  بتوفير" للفنادق روڤعالمة "

 
هوية جديدة  ‘للفنادق روڤ’"ابتكرت في "مجموعة إعمار للضيافة":  الرئيس التنفيذي للعملياتان، بهذه المناسبة قال كريس نيوم

في  للمسافرين الباحثين عن قيمة أكبر خالل إقامتهموتسعى إلى توفير قيمة عالية  ،جاذبةتركز على تقديم تجارب ثقافية 
على  ‘روڤ’للجيل الجديد. وال يقتصر دور فنادق  مالءمتها فنادقها، وتعتبر عروض الفئة المتوسطة التي نقدمها مثالية في

نما يلبي فنادق الفئة المتوسطةل مفهومها الجديد من خالل ‘2020رؤية دبي السياحية ’ تعزيز الطلب المتوقع  أيضا  ، وا 
 في دبي". ‘2020إكسبو ’للضيوف الدوليين الزائرين خالل معرض 

 
 روڤ’ العالمة التجاريةالذي أصبح مرادفا  لفلسفة  الكبيرة مفهوم القيمة ‘رنتسيتي سروڤ ’وأضاف نيومان: "يرسخ فندق 

بحثهم وأثناء ، الشهيرة عالميا   المنطقة التجاريةالذي يضمن للزائرين راحة فائقة خالل جوالتهم في  الفريدويمتاز بموقعه "، للفنادق
والتاريخ الغني لمدينة دبي. ويؤكد الفندق على نهج العالمة  التراث الثقافي عبر وتنقالتهم الداخليةعن األنشطة الترفيهية، 

التجارية بتوفير فنادق مستوحاة من أجواء مدينة دبي. كما يتفرد الفندق بهويته المميزة التي تظهر في تشكيلته الخاصة من الفن 
يتميز حيث  ،‘للفنادق روڤ’ عقارات من الخبرات الثقافية المتنوعة. وسيكون هذا الطابع عالمة مميزة لجميع وغيرهاالحضري، 

 وقيمها". ‘بمعايير العالمة التجاريةكل منها بتصميم واضح ينسجم مع األجواء الثقافية المحيطة، مع احتفاظها 
 

 الموقع
على  تحفز" في أجواء سيتي سنتر"ديرة سيتي سنتر"، يقع "روڤ  ومن خور دبي، وعلى بعد خطوات من محطة متر  بالقرب

نطالق الستكشاف المدينة. وستتاح الفرصة للضيوف لالنغماس في متعة التسوق داخل المركز التجاري القريب، التفاعل واال
 واليخوت". للجولففي "نادي دبي  المتوفرةكما يمكنهم المشاركة في ألعاب الجولف والنشاطات البحرية 

 
 الراحة والرحابة 

 9غرفة على ارتفاع  270تتوزع و دبي المألوفة.  وسمات من البئية المحليةمستوحاة " سيتي سنتر"روڤ األجواء الداخلية لفندق 
احتياجات  بشكل يالئمبالمركز اإلعالمي الذكي، ، مع اتصال 48قياس  من شاشات التلفزيون التفاعليةب تزويدهاطوابق، و 

  المهتمين بالتكنولوجيا.المسافرين من 
 

، والسرير الوثير ذي العالمة التجارية المميزة، باإلضافة (واي فاي)وجهزت كل غرفة من الغرف بخدمة اإلنترنت المجانية 
األريكة التي يمكن تحويلها إلى سرير الستخدام الزائرين اإلضافيين، والثالجة الصغيرة، وخزانة الحفظ الكبيرة، والحمام العصري 

" وجهة مثالية ومناسبة للعائالت. سيتي سنترالغرف ببعضها البعض، مما يجعل من "روڤ ويتصل ثلث المزّود بالدوش. 
، ويغني الستقبال زائريه الذي يفتح أبوابهويشتمل الفندق على مساحات واسعة للقاءات تشمل صالة االستقبال ومطعم "ذا دايلي" 

 .على مدار اليوم جلساتهم الهادئة
 
 



 
 

 المرونة
العصريين تشمل محطات خدمة تسجيل الدخول الذاتية، وتسجيل  من المسافرين خدماته الذكية لزواره "سيتي سنتريوفر "روڤ 

ساعة، باإلضافة إلى حوض  24طوال  ضيوفهمركز اللياقة البدنية  كما يستقبلظهرا .  2المغادرة في وقت متأخر عند الساعة 
الفندق خدمة ذاتية لغسيل المالبس على مدار الساعة،  يوفر للسباحة ومنصة حمام شمسي توفر أجواء مناسبة لالسترخاء. كما

 ق لوضع األمانات، بما يمنح الضيوف فرصة إلقامة مريحة في أجواء مثالية.ي، وغرفة لتخزين األمتعة، وصنادومتجر
 

 مطعم "ذا دايلي" 
حيث يمكن للضيوف االستمتاع بجلسة  االجتماعي الفريد "ذا دايلي"، وجهة الطعام التي تستقبل زائريها طوال اليوم؛ الملتقى

 يتواصل تقديمها القهوة الفاخرة إلى جانب األطعمة العالمية الفاخرة التي تذوق أو أثناء الجوالت،  السريعة هادئة أو أخذ طلباتهم
 . رحتى وقت متأخ

 
 في "روف" األعمال الفنية

" على االحتفاء باإلرث الثقافي للبيئة المحلية، مع رسيتي سنت، يركز فندق "روڤ السابقة "للفنادق عقارات "روڤ على خطى
 بينتجربة فنية متفردة  زائريهبمحتوى فريد من العناصر والتركيبات الفنية التي تمنح  ويتميز، تثير الفضوللمسة عصرية 

 .هوية دبي الثقافية والتي تعكس جميعهاوالرسوم التوضيحية المعروضة  القديمة التراثية الصور
 

 والمناسباتعات االجتما
بما في ذلك غرف االجتماعات المزودة بأحدث تقنيات االتصال. إلقامة الفعاليات،  " وجهات مميزةسيتي سنتريقدم "روڤ 

ويمكن للضيوف اختيار المكان المناسب لفعالياتهم أو االتصاالت الرقمية أو مناسبات التواصل، والتي يمكن حجزها على 
 أثناء االجتماعاتإما متنوعة لوجبات الغداء  مع خيارات، االجتماعيةمنطقة مخصصة للقاءات أساس الساعة. وهنالك أيضا  

 مجانا . إضافة إلى تقديم الشاي والقهوة والماء ، الطلبات السريعة وعلب الغداء الجاهزة تشمل
 

توفرها لضيوفها الذي  ي أجواء مثاليةإلقامة المريحة فإلى ا إضافة"، للفنادق "روڤ عنوان تتميز بهالبساطة والسهولة واألصالة 
بما يجعل من  ،عناصر الهوية الثقافية القديمة والحديثةمن  وتغمرهم بمزيج فريداألعمال،  إنجازالترفيه أو  بغرضيسافرون 

 الترحال. متعة" وجهة أساسية للمسافرين الباحثين عن القيمة أو عن للفنادق "روڤ
 -انتهى-

 
 "للفنادق روڤ" عن نبذة

" للضبيافة إعمبار مجموعبة" طورتهبا وقبد دببي، فبي الحداثبة نببض تعكس تجارية راقية للفنادق والشقق الفندقية من الفئة المتوسطة عالمة هي" للفنادق وڤر "
 السبياح مبن الجديبد للجيبل العالمبة وتتوجبه. اإلمبارة ضبمن المواقبع أببرز مبن عبدد فبي إطالقهبا ليتم" القابضة مراس"من خالل شراكة بين "إعمار العقارية" و

 معببايير بببذلك ترسببي وهببي المحيطببة، البيئببة ثقافببة مببن المسببتوحاة بأجوائهببا وتمتبباز الحديثببة التقنيببات تربطهببا الجببودة عاليببة فنببادق فببي اإلقامببة ينشببدون  الببذين
 .في دبي كعالمة تجارية عصرية للفنادق والشقق الفندقية الراقية من الفئة المتوسطة الضيافة لقطاع جديدة

 أو للشبباب العالمبة وتتوجبه معبا ؛ آن   فبي والفاعليبة والراحبة والحداثبة بالموثوقية تتسم خيارات مع الجودة عالية عصرية ضيافة تجارب" للفنادق روڤ" وفروت
 روڤ" لعالمبة شبعارا   ديثبةالح التكنولوجيبا وتبنبي الكفباءة وتمثبل. البوتيرة سبريع المبدن حيباة نمط يعيشون  الذين دبي قاطني مثل واالستكشاف المغامرة عشاق
 .حدود بال االستكشاف وحب التواصل بهدف العالم حول الترحال عشاق وشغف قيم تعكس التي" للفنادق
 االسبتثنائية، الضبيافة خبدمات ببين الكامبل التنباغم تحقيبق" للفنبادق روڤ" تضبمن الحضرية، للحياة مبتكرة تجارب وتوفير المتقن التصميم على تركيزها ومع
 . الراحة درجات وأقصى التصميم، في الراقية الجمالية اييروالمع



 
 

 فبي الحيويبة والمواقبع األعمبال مراكبز أهبم مبن ببالقرب المدينبة وسبط مركزيا   موقعا   ويتخذ التجارية العالمة فنادق أول" دبي مدينة وسط ڤرو " فندق وسيكون 
رب مببن "ديببرة سببيتي سببنتر" إضببافة إلببى فنببادق فببي "مرسببى دبببي" الطبيببة، وبببالق مدينببة دبببي مببن كببل فببياألخببرى " للفنببادق روڤ" مشبباريعكمببا سببتقع و . دبببي

 على مقربة من "دبي باركس آند ريزورتس".  وفندق والسطوة
 

www.rovehotels.com  
 

 :مع التواصل يرجى المعلومات من لمزيد
 وليم نيفين/ هوم كيلي

 رستيلرما-بيرسون  أصداء
 +9714 4507 600: هاتف
  kelly.home@bm.com، nivine.william@bm.com:  اإللكتروني البريد
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