
 

 

 
 

 الصينية نانجينغمجموعة جميرا تفتتح أحدث فنادقها الفاخرة في مدينة 
 
 

الشركة العالمية افتتحت مجموعة جميرا، : 2018سبتمبر  XXدبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
إلى قائمة مرافق حد  "، اإلضافة األنانجينغ"، فندق "جميرا دبي القابضة"للفنادق الفاخرة والعضو في 

، جميرامجموعة الرئيس التنفيذي ل وسيه سيلفا،ج إدارةتحت و  .سبتمبر المنصرم 10في  رةالفاخ جميرا
تخوض المجموعة مرحلة توسع متسارعة، ويأتي الفندق الجديد في الصين بمثابة خطوة بارزة في مسيرة 

  .تحقيق طموحات العالمة في النمو العالمي
 
الضفة الجنوبية على ويقع  .والحياة المعاصرةالصيني عراقة التاريخ بين فندق "جميرا نانجينغ" جمع وي

 39يحتل الطوابق من و  ،نانجينغفي ركزية الجديدة في هيكسي من نهر يانغتزي في منطقة األعمال الم
 ةالمعماري ةالمهندسمن تصميم  المدهش الصرح، مبنى المركز الثقافي الدولي للشبابمن  67إلى 
الرائع الذي مزيج بذلك التبرز ل ،جميلةالشراعية السفينة من شكل الاستوحته ي تال، زها حديد راحلةال

غرفة  212. ويضم فندق "جميرا نانجينع" المعاصرة بين األصالة التاريخية والحداثةنانجينغ مدينة توفره 
المحليين الزوار أذواق  تلبيالمطاعم والمقاهي االستثنائية التي جناحًا إضافة إلى العديد من  49و

 لميين على حد سواء.والعا
 

إضافة ‘ نانجينغ جميرا’الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا: "فندق  وسيه سيلفا،جالمناسبة، قال وبهذه 
 مدينة نانجينغ األولمبية للشبابويمثل مشروع  .نا إلدارتهاختيار فخر بون ة فنادق جميرامذهلة إلى محفظ
بوصفه وجهة إقامة متميزة أن يسهم في تعزيز  ‘جميرا نانجينغ’فندق  ، ومن شأنمدهشةتحفة معمارية 

 ".تحقيق استراتيجية التوسع العالمي التي ننتهجهابارزة في عد بمثابة خطوة وية في المدينة، السياح
 

فندقًا  22حاليًا التي تضم  الفاخرةجميرا مجموعة لمحفظة  اً عيتوس االستراتيجيةاإلضافة هذه وتأتي 
في منطقة آسيا المزيد من المنشآت والمرافق افتتاح  مجموعةالتعتزم ومنتجعًا فاخرًا حول العالم. و 
 الصين وبالي.في والمحيط الهادئ بما في ذلك 



 

 

 
 

 -انتهى-
 : نغجميرا نانجينبذة عن 

المطاعم والمقاهي العديد من ووجهة متميزة تضم  ،نانجينغمدينة لالغني النسيج الثقافي  في قلب لرقيعالم جديد من ا
لتنظيم  ةرائعوجهة ، 67الطابق  في سبات المجهزة بأحد  التجهيزاتقاعة المناتوفر و  .مختلف أذواق الزوارتلبي التي 

ستمتاع فتوفر مرافق السبا المتميزة والمسبح المفتوح خيارًا مثاليًا لال، 63الطابق في أما المناسبات والفعاليات الخاصة. 
 .بعيدًا عن صخب المدينة

 
 "جميرا مجموعة" حول

بضة"، تشغيل محفظة تتولى "مجموعة جميرا" الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في "دبي القا
فندق في الشرق األوسط وأبرزها "برج العرب" الفندق  15عالمية المستوى من الفنادق والمنتجعات الفخمة من ضمنها 

 مشروع فندقي قيد اإلنشاء والتطوير حول العالم. 18في آسيا باإلضافة إلى  2فنادق في أوروبا و 5الشهير عالميًا، و
 
 التواصل مع: مزيد من المعلومات يمكنكم ل

 ميساء تركاوي قاسم، مديرة العالقات العامة لمجموعة جميرا
  pr@jumeirah.comأو  Maissa.Terkawi@jumeirah.comالبريد االلكتروني: 

 5720 366 4 971+هاتف: 
 5009640 55 971+ متحرك:
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