
 
 

  تحديثأعمال بعد من جديد أبوابه فتح "جميرا بيتش هوتيل" ي
 ر شهأخمسة شاملة استمرت 

 
الستقبال زواره  "جميرا بيتش هوتيل"عودة فندقها الشهير : أعلنت مجموعة جميرا اليوم 2018أكتوبر  15

على مدار استمر شامل وتحديث تجديد برنامج ذلك في أعقاب و  ،2018 الجاري أكتوبر 19اعتبارًا من 
 خمسة أشهر.

 

محتفظًا في الوقت  الجديدةالمطاعم والمقاهي من مجموعة واسعة بأجواء أكثر عصرية و مفعمًا فندق اليعود و 
، بينما تأتي غرفه وأجنحته بتصميم جديد يوفر إقامة أكثر راحة العائلةالمناسب لجميع أفراد  طرازهنفسه ب
 مجموعة جميرا.شتهر بها ة على الجوائز التي تالحائز السخية الخدمة تكملها جودة  ،وفخامة

 
 ‘هوتيل جميرا بيتش’ افتتح فندق: "جوسيه سيلفا، الرئيس التنفيذي لمجموعة جميراوبهذه المناسبة، قال 

رائعة  ذكرياتغنية ارتسمت عليها لوحة و الفنادق الشاطئية الفاخرة في دبي، كرائد بين  1997أبوابه في عام 
ففي نظر مجتمعنا المحلي وزوارنا األوفياء الذين يواظبون على العودة باستمرار عامًا.  20 أكثر منعلى مدار 

األبرز لقضاء جهة و ال ‘هوتيل جميرا بيتش’يعد  ه بمثابة أصدقاء دائمين،عملفريق إلى فندقنا ويعتبرون أفراد 
ى الساحل الساحر بمجرد نظرًا لما يوقظه في نفوسهم من ذكريات وحنين إل جازات الداخلية،واإل العطالت

 ".عبورهم أبواب الفندق
 

"تعجز الكلمات  :هوتيل" جميرا بيتش"عام ومدير  األول الرئيس اإلقليمي تود سيالنو، نائبقال من جانبه، 
الذي ما زال بالنسبة لنزالئنا الدائمين منزاًل ثانيًا دافئًا ‘ جميرا بيتش هوتيل’لفندق عن وصف اإلطاللة الساحرة 

ونادي  يةالشاطئالكبائن  منلدانهم، لكنه اليوم يشع بمستوى جديد كليًا من الطاقة والحيوية. وبدءًا خارج ب
التي  هإلى غرف وصوالً  ،ئعامدخله الر و  ساحرةالفندق ال ردهةو  الداخليةو  الخارجيةالمطاعم والمقاهي و  األطفال

جوهرة  ‘هوتيل جميرا بيتش’يمثل ، المدينة أي مكان فيب مقارنة ‘برج العرب’فندق على األروع طاللة اإلتوفر 
 ."تجربة اإلقامة فيها ال غنى عن زيارتها وخوض

 



 
 

 

 
 رؤية جديدة – نبذة عن جميرا بيتش هوتيل

الفندق  موقع"جميرا بيتش هوتيل" من وتحديث تجديد لمسات تم استيحاء : ةالجديداإلطاللة مرحبًا بكم في 
والمطلة على برج العرب الذي يأخذ شكل الشراع الذي يشتهر  ،ل الذهبيةالرمابجوار مياه البحر المتأللئة فوق 

توفر تناغمًا ساحرًا بيضاء وذهبية وزرقاء ألوان بجاذبة و دافئة ة يمساحة عصر  على هيئةالنتيجة  جاءتو . به
 .مع الطبيعة المحيطة بالفندق

 
إلى ردهته األكثر سطوعًا وسط دق الفنزوار  األولى لوصولاللحظة  ذمن: جديدال المدخل عبرمرحبًا بكم 

صور ليعيد إلى أذهانهم داخلي التصميم يأتي ال، الشهير "برج العربعلى "الخالبة طاللة النسائم العليلة واإل
الضوء بريق و  ؛المائيةالنباتات  ةكحر  تعكسحركية فنية  أعمالثالث ومن سقف الردهة، تتدلى . الساحرة البحر

 وهج الشمس.و ، ياهالم فوق سطح
 

ومياه  "برج العرب"إطالالت خالبة على كافة الغرف واألجنحة وفر ت: بكم في تجربة إقامة متجددةمرحبًا 
وسط ألوان ، في آن معاً  عمليةمريحة وفاخرة و  لتوفر أجواء على الهدوء والصفاءالباعثة بي الخليج العر 

 . البحر همياالشاطئ و  لتجسد ألوان األزرق والبيج بينتجمع  ةمتناغم
 

المطاعم والمقاهي العريقة مفاهيم  المزيج الفريد من يأتي :عالم فاخر من المقاهي والمطاعمبكم في مرحبًا 
 دبي. فيكركن برز في مشهد المطاعم الفاخرة إلى مكانته السابقة هوتيل" جميرا بيتش " والجديدة ليعود بفندق

"ديه آند إيه"  إلى أماكنهم المفضلة السيمافرصة العودة دائمين النزالء وال ينالمحليالفندق بهذا سيتسنى لزوار و 
 ."أوشن بلو "و" بيتش كومبرز"و و"فيال بيتش" "مقهى أب تاون"و "البارياو"
 

تناول مجموعة متنوعة من التلذذ بإلى العائلي زوار الفندق " كيتشن كونكشن"مطعم  دعووفي قلب الفندق، ي
برانش يوم إضافة إلى  ،ءوالغداء والعشا وجبات اإلفطارهي تفاعلية لصة عبر تسع محطات طاخالطباق األ

السندويشات والوجبات أشهى قدم يي ذالم "بالم كورت" إلى "بيرل الونج" ، كما تم مؤخرًا تغيير اسالشهير الجمعة
يج العربي الخلمياه إطالالت آسرة على يوفران  هماكالو  ،مستوحى من اللؤلؤال ،الخفيفة وشاي ما بعد الظهيرة

 ."برج العرب"و



 
 

 

 
في ظل إضافة مقهى خاص على  بموقع الصدارة المسبح الترفيهي العائلييحتفظ  بكم في وقت العائلة:مرحبًا 

جديد المستوحى من عالم نادي األطفال البفرصة قضاء أمتع األوقات في األطفال حظى سيبينما  أحد أطرافه،
 .النزالء " لجميعوايلد وادي"حديقة األلعاب المائية حدود إلى الدخول غير المإضافة إلى  ،بحارتحت الما 
 
 

: الموقع اإللكتروني زيارة ، يرجىلمزيد من المعلوماتو  .درهماً  ++490تبدأ األسعار من 
www.jumeirah.com/jumeirahbeachhotel 
 -انتهى-

 
 "جميرا مجموعة" حول

الفنادق والمنتجعات تتولى "مجموعة جميرا" الشركة العالمية الرائدة في إدارة الفنادق الفاخرة والعضو في "دبي القابضة"، تشغيل محفظة عالمية المستوى من 
مشروع  18في آسيا باإلضافة إلى  3فنادق في أوروبا و 5" الفندق الشهير عالميًا، وبرج العرب"فندق في الشرق األوسط وأبرزها  16 الفخمة من ضمنها

 فندقي قيد اإلنشاء والتطوير حول العالم في إندونيسيا؛ الصين؛ سلطنة عمان؛ ماليزيا؛ والمملكة العربية السعودية. 
 

 للمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع: 
 قات العامة لمجموعة جميراميساء تركاوي قاسم، مديرة العال
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