
 ا بتركيايفي كابالنكا عالمي أول منتجعتطلق ، المتخصصة في مجال الرعاية الصحيةكانيون رانش، 
 

العالمة التجارية التي أضافت معاني جديدة لمفهوم الصحة والعافية اختارت مكانا ذو جمال اليضاهي ألول فرع لها خارج 
 أمريكا.

 
  2015تشرين األول/أكتوبر،  5فورت وورث، تكساس، 

 
تعتبر كانيون رانش المؤسس الحقيقي لمفهوم الصحة والعافية في العالم بما لديها من خبرة استمدتها من خالل مساعدة ضيوفها 

ها العديد ذبت إليعاما. إن هذه العالمة التي تعمل على تحسين و تقوية الصحة و التي ج 40على الراحة والسعادة على مدار 
 را على الصعيد العالمي.ت أخيالعالم، انطلقضيوف من جميع أنحاء من ال

 
الدولية األولى لعالمة التجارية سوزان دوكرتي، أعلنت الشركة اليوم عن تطوير وجهتها الرئيسة التنفيذية الجديدة لبتوجيه من ف

 لذي تعانقهاخالبة على ساحل بحر ايجه التي شبه جزيرة في كابالنكايا، على من نوعها، منتجع "كانيون رانش ويلنيس" 
للنظر  االفت احديث اتضمن منتجعت، س2016يوليو تموز/الشمس. المرحلة األولى من تطوير كانيون رانش، الذي سيفتتح في 

 عريضةكانيون رانش قاعدة لالتي حققت و  بهذه العالمة الخاصةالحياة ب و أسلالعافية و برامج دمج هذا المنتجع سي. فخمة ومباني
 جميع أنحاء العالم. من الزبائن المخلصين في

 
ون الواجهة البحرية الوحيدة التي ستك، كابالنكايامنتجع األساسية لتطوير بأن تكون العالمة التجارية تفتخر كانيون رانش 

والفخامة العصرية، سوف تبرز  الجمال الطبيعيمن نادر مزيج كابالنكايا، وهي الريفييرا التركية، قرب مدينة بودروم.  ةلمنطق
 الوجهة األفضل لقضاء االعطالت على مدار السنة. تستعد لتصبحو التي على ساحل إيجة،  وعصريةديدة كوجهة ج

مركزا  كانتأنها كما ، هامة مواقع أثريةب محاطة فهي جمالها الطبيعي،ب تحبس األنفاسالتي يقام عليها المنتجع  المنطقةإن 
جعل يتقاليد الشفاء،  من السنين آالفب الغني والتاريخ من المناظر الطبيعية الخالبة، الجمعللشفاء منذ العصور القديمة. هذا 

البناء بما يتناسب مع أهداف المنتجع في تحقيق مفهوم قد تم تصميم و ألول منتجع عالمي لكانيون رانش. كابالنكايا بيئة مثالية 
 ورئيسه المهندسالمعمارية في برشلونة(  )مكتب الهندسةالمعمارية العالمية أو أيه بي شركةالقبل  مم منالراحة والعافية. ص  

 هامة األخرى.ومشاريع على عدة جوائز  ةبرشلونة الحائز  صمم الحدائق النباتية فيفريق الهذا ، فيراتركارلوس 
 

 فقد بني، يشكل مكانا فخما يوحي بالرفاهية والسعادة  المختلفةتضاريس الالطبيعي والتقاليد و  المحاط بالجمال هذا البناء الفريد
  . ،ليشكل مالذا رائعا يتالئم مع طبيعة المنطقة استخدمت في بنائه مواد صديقة للبيئة مبهر بأسلوب

 
 قدم مربع 75,000مساحته  سبا ومركز للياقة البدنيةالفاخر يتضمن منتجع ال

وجناحا غرفة  66 و، يافندق اغرفة وجناح 75غرفة،  141ما مجموعه سيتضمن في كابالنكايا ويلنيس كانيون رانش منتجع 
 كانيون رانش البالغة مساحتهسبا  ة وبمركز اللياقة البدني التمتعكل منها تطل على بحر ايجه. ويمكن للضيوف حصريا رائعا، 



 يستطيع الضيوفالج حيث ع ةغرف 40احة تتضمن هذه الو سوف و . متر مربع 7,000ما يقرب من مقدم مربع،  75,000
 متكاملة من الصحة و العافيةتجربة حصول على جمع بين ممارسات الطب التقليدي والشرقي للالتي تالعالجات بفيها التمتع 

 . كانيون رانشبها  يتميزالتي 
 

موعة واسعة من مجسيقدمان والشاطئ، و بالقرب من المسبح قع الثاني يسيضم المنتجع أيضا مطعمين، واحد في الفندق، و 
 أفضل المكونات المحلية.التي تتضمن  ةلذيذالصحية و ال األطباق المتوسطية

 
ويلنيس كانيون رانش بمنتجع الساحة العالمية إلى طلق ني"كانيون رانش وتقول سوزان دوكرتي، الرئيسة التنفيذية لكانيون رانش 

أول هو  موقع مثاليهذا ال، الطب القديمبأساليب وتراث المنطقة الغني الطبيعية الخالبة  مناظرهبو . ي كابالنكايا  في تركياف
 تعريف مفهوم تجربة العافية الفاخرة. يدسيعهو و  لنا عالميةوجهة 

في المرحلة   ورون جدا للتعاون مع كانيون رانشيقول حسن آرت رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لكبيتال بارتنرز "نحن مسر 
كابالنكايا. فقد جمعنا بين خبرة كابيتال بارتنرز في تطوير وجهات السفر الراقية مع برنامج كانيون رانش العالمي ل االفتتاحية 

 الشهير، وهذا سيوفر تجربة فريدة لضيوف كانينون رانش في كابالنكايا" 
 

 رانش حول كانيون نبذة 
مؤسسات الالمجموعة دير عاما، وت 40ما يقرب من حياة الصحية لأسلوب الصناعة  في مجالرائدة  كانيون رانش هي شركة

ينوكس، للعافية في توسون، أريزونا، و لمنتجعات وجهات  اديهلاألكثر شهرة في العالم. كانيون رانش المحسنة للحياة 
في الس  فينيشان وباالزو في فنادقسبا كالب   الصحيمنتجع الماساشوستس. وباإلضافة إلى ذلك، كانيون رانش تدير 

وأوشينيا أند سفينة الركاب الفاخرة،  ،2ماري كوين على متن كونارد في سي فاسيليتيز  سبا كالبكانيون رانش و فيغاس، نيفادا، 
لى الساحة العالمية إلعافية ل المتكاملبأن تجلب نهجها تفخر . كانيون رانش سفن سيز كروزز، وسيليبريتي كروززريجنت 

 ي. كانيون رانش ه2016عام الفي كابالنكايا  قرب بودروم، تركيا، المقرر افتتاحه في ويلنيس كانيون رانش باإلضافة إلى 
 األفضل للسبا. وجهة ترافيلر للكوندي ناست بجائزة  مرة  11لـ  والرفاه والفائز لسفرلبجائزة سبا مرة  13 لـ الفائز

 
  حول كابالنكايا

مواقع الأحد على ساحل بحر ايجه جنوب غرب تركيا.  يتطوير ساحلي رئيسل تابع لكبيتال بارتنرز مشروع هيكابالنكايا 
جهة تركية و ابالنكايا كة من هذه المواقع. واحد ي. كابالنكايا هالتي تغطيها أشعة الشمس على مدار السنةمة القي  مثالية ال

 تنسجمالتي العمارة الجميلة الهواء النقي مع و ضوء ال، و بحر الواسعال بين تجمع تعبر عن بيئتها المحيطة. راقيةمعاصرة  ساحلية
 مع التراث الثقافي للسكان المحليين.

 
لتحقيق االستدامة البيئية واالجتماعية  ةقو ملتزمين بفي العالم  روادصممت من قبل مهندسين معماريين كابالنكايا، التي 

المنازل الفخمة والمنتجعات، فضال عن الترفيه المتميز، والبنية التحتية الثقافية قدم مجموعة جذابة للغاية من تواالقتصادية، 
 التجزئة. محالت و 



 
، 228 (212)-1500، االتصال: جيزيم أوشيليك/ريشيل كاساب، نانسي جي فريدمان للعالقات العامة

gizem@njfpr.com ،rachel@njfpr.com 520-749-فورد، ممثل العالقات العامة الكبير، كانيون رانش، ، ميريديث
9655 Ext. 4628 ،mford@canyonranch.com 
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