
 
  نشرة/جلوبال

  ...الموافق (...) إليكم نشرة جلوبال التي تبثھا وكالة بي آر نيوز واير ا�ع�نية لليوم ال: السادة المشتركون

    

  

 في الو8يات المتحدة والمملكة المتحدة 2013المرغوبة  للعام " كوندي ناست ترافلر"، ماديكيري، كواورج على قائمة "فيفانتا باي تاج"
  ل الفنادق الجديدة في العالموالھند :فض

  

  --/بي آر نيوزواير/2013حزيران، / يونيو مومباي، الھند،

  

، ماديكيري، "فيفانتا باي تاج"للفنادق والمنتجعات أن تعلن عن آخر ما حصدته من جوائز، حيث احتلت " فيفانتا باي تاج"يسر 
 Conde Nast###" كوندي ناست ترافلر" على قائمة مجلة مكانا بارزا ### Vivanta by Taj - Madikeri, Coorg###كواورج

Traveller ###  وتعرض قائمة كوندي ناست ترافلر بعضا من أكثر .  في الو8يات المتحدة والمملكة المتحدة والھند2013الذھبية للعام
 النھائي بناء على مئات ا8قتراحات التي يقدمھا وتقوم المجلة بنشر القائمة كل عام ويتم ا8ختيار. الم�ذات الحقيقة للمسافرين عبر العالم

  .المراسلون من جميع أنحاء العالم

  

  : ل�ط�ع على وصلة النشرة الصحفية، برجاء الضغط على الموقع التالي

  

### rtravelle-nast-conde-coorg-madikeri-taj-by-vivanta-61926/mnr/com.multivu.www://http  ###   

  

  

 فدانا من الغابات المطيرة شبه ا8ستوائية، م�ذا ممتازا لعشاق الطبيعة والمترفين؛ إذ 180 قدم وسط 4000م على ارتفاع  يمثل الفندق القائ
 نوعا 350يقدم مناظر بانورامية للجبال، كما تمثل العرائش المورقةالستائر الخضراء المحيطة  بالغابات المطيرة وطنا لما يزيد عن 

  .النباتات والحيونات

  

ويقدم المنتجع بتصميمه الفريد .  ألف قدم مربع30مساحته ### Jiva Grande Spa###" جيفا جراند سبا"توي الفندق على منتجع يح
الذي يتم إحماؤه بالخشب وھو يحمل توقيع تجربة جيفا ويستمد فكرته من العادات المحلية بمنطقة  ### Gudda###جادا "حمام 

  .قليدية بالمنطقةوھي قائمة بالمنازل الت" كواورج"

  

بينما تقدم ### Nellaki Restaurant### ضرورية في مطعم نيل�كي " كواورج"وتعتبر الخصوصيات المحلية التي تميز منطقة 
  .شجرة السرخس طوال اليوم آفاقا 8لتقاط ا:نفاس والنداوة، بما يضمن إمكانية استمتاع النز8ء المراعين لصحتھم بع�جات عضوية

  

  

  

  :لمزيد عن فيفانتااعرف ا

  

. استمتع بروح تقدم ا:مر العادي في شكل متطور غير متوقع.تطور وتغير. تخيل وتشاور. استرخ وتزود بالطاقة. اعمل بجد، والعب بجد

فيفانتا باي  "واeن، إذ تضم. المتألقة والمتطورة خبرات متميزة مقرونة بالخيال والطاقة والكفاءة في عالم الفندقة" فيفانتا باي تاج"تقدم 
 فندقا ومنتجعا بالھند ومنطقة المحيط الھندي، فإنه يتم تقديمھا عبر عواصم رئيسة متروبوليتية با�ضافة إلى الوجھات المحبوبة 27" تاج

ا ومفعما مكانا خيالي" فيفانتا باي تاج"وتقدم ". جزر المالديف"و " سري 8نكا"و " راجاستان"و " كير8"و " جوا"لقضاء ا8جازات  مثل 
عبر  مأكو8تھا المبتكرة وأماكنھا الفسيحة الحيوية وحوافزھا المميزة واستخدامھا الذكي -وھي تعمل ". للترفيه الھادئ"بالحيوية وأنيقا 

أسلوب  على جذب المسافر العالمي الذي أرھقه -للتقنية والخبرات التي تنشد المشاركة باستمرار، وعبر تقديمھا وسائل ا�نعاش وا8سترخاء
  . الحياة النمطي

  

  للفنادق والمنتجعات" فيفانتا باي تاج"ابق على اتصال بـ 

  

  :انضم إلينا على تويتر

###http://twitter.com/vivantabytaj###  

  ###http://www.facebook.com/vivantabytaj###: وفيس بوك

  ###http://www.youtube.com/vivantabytaj ### :ويوتيوب



  :اصيل، برجاء ا8تصال على للمزيد من التف

###com.edelman@Megharaj.Sushil ###  

  13348-99302- 91:  +ھاتف

  أو 

###  com.edelman@Dias.Shona ###  

  41898-98194- 91:  +ھاتف

  

  فيفانتا: المصدر

  

  . انتھت النشرة

  

  ج ع ن/   أ ع ع

  

 


