
 

"زعبيل هاوس من فتتح فندق مجموعة جميرا ت
  "الروضة –جميرا 

 
 غرفة ومطعمين وناد   210 ستقبل الفندق زواره في ديسمبر الجاري ويضمسي -

كابانا المقصورات تحيط به رياضي وصحي بمفهوم جديد ومسبح خارجي 
 في الهواء الطلقسينما  شاشتيو

 دوالراً  ++90من الغرف حجز تبدأ أسعار  -

 
"زعبيل هاوس من تعتزم مجموعة جميرا افتتاح فندق : 2018ديسمبر  11دبي، 
زعبيل "عالمة ، ليكون بذلك ثالث فنادق الجاريخالل شهر ديسمبر " الروضة -جميرا 

التي أطلقتها المجموعة في مطلع العام الجاري بمفهوم يجمع بين  "هاوس من جميرا
 الرقي والبساطة. 

 
بتصميم  ، يأتي الفندق"أونيكس ذامشروع "ضمن  3في البرج بموقعه المتميز و

وينفرد في  ،يحاكي الفنادق التي تحمل عالمة "زعبيل هاوس من جميرا" عصري
تتجلى نيويورك،  في مدينةالشقق السكنية ن نمط مستوحاة مة الوقت نفسه بلمس

 .أرجائهاللمسات الفنية المعاصرة في بوضوح في 
 

قلب مدينة دبي من ثالثة أبراج في ويتكون مشروع "ذا أونيكس" األنيق والمتكامل 
مرافق تجارية والمرافق التشكل مجمعاً متعدد االستخدامات يضم المباني السكنية و

 اً ومقهى. عممتجراً ومط 32منصة تضم إضافة إلى لضيافة، ا
 

في وجهة اجتماعية راقية قامة إل خياراً مثالياً  عشاق التجارب الجديدةلفندق يوفر ال
 :بأسعار رائعةو ،في قلب دبي الجديدة

 
 يقدم الفندق: 

 

 طوابق 10لى استديوهات موزعة ع 10غرفة و 200 -
اح التزلج وأحذية التزلج مجاناً لتتيح للزوار جات الهوائية وألواالدرتتوفر  -

 بسهولة الساحر "ذا غرينزوضة أو "رالاستكشاف حي 

من برفقة فريق  "ذا غرينز"ستكشاف حي خريطة مفصلة اليوفر الفندق للزوار  -
 السكان المحليين

 
" الروضة –سيغدو فندق "زعبيل هاوس من جميرا : أكثر من مجرد غرف فندقية

 .والمناطق المجاورة له ذا غرينزحي اجتماعياً لسكان  ملتقىً 
 

 ويضم الفندق: 



 

؛ و"سوشيال أشهى األطباق اآلسيويةمطعمان: مطعم "اله اله" الذي يقدم  -
 كومباني"

ف كلوب"، النادي الرياضي والترفيهي الجديد متعدد األغراض والمتاح أمام يت"ني -
 األعضاء ونزالء الفندق 

 شاشتي سينما خارجيتين ومسبح خارجي  -

وللراغبين بقضاء وقت ممتع مناطق  "ذا غرينز"يوفر الفندق للمقيمين في حي  -
 مخصصة لألطفالب فضالً عن منطقة "بالي هاوس" للكال مناسبة

التقليدية وألعشاب المحلية اب مزروعةحديقة على ي الفندق يحتو -
 المستخدمة في كال المطعمين

، حيث المشترك الفندق مساحات مخصصة للعملتتوزع في جميع أنحاء   -
لقاءات وقضاء أوقات مخصصة لألعمال في أي  تنظيميمكن للشركات المحلية 

 يوم من أيام األسبوع

ن مرافق تخزين يستطيعون وضع أغراضهم يوفر الفندق للموظفين المستقلي -
 و عند حضورهم لالجتماعات فيها عندما يكونون في الخارج أ

 الفندق مركزاً لألعمال يحتوي على أربع غرف اجتماعات بمطبخ كما يضم -
 .مفتوح يتيح للزوار إعداد ما يشتهون وكأنهم في منازلهم خاص

 
: ساهم أصول المكان العريقةاميم ولمسات فنية مستوحاة من تص
بواسطة  تنفيذالتصميم والقد تم ومستشاراً فنياً بلمساتهم اإلبداعية  17نحو 

، وبالتعاون مع بعض العالمات التي تتخذ من دبي مقراً لها ،شركة "تشكيل"
 التجارية المحلية 

 
 سيالحظ زوار الفندق: 

اللتقاط  عله مثالياً ما يجمبداع نخبة اإلتصاميم فنية تنضح ب دقيحتضن الفن -
 الصور التذكارية ومشاركتها عبر وسائل التواصل االجتماعي.

يضم الفندق العديد من األعمال الفنية غير التقليدية السيما الفنون التفاعلية  -
والمنحوتات ثالثية األبعاد واللوحات واألعمال محلية الصنع باإلضافة إلى األثاث 

 العصري 

 كسسوارات التي يضمها الفندق فهي منتقاة بعنايةأعمال اإلضاءة واال أما -
 خشب السنديان،بدءاً اللونية المحايدة ط البالتدرجات تتماوج فيها ، شديدة
 .تمنحها رونقاً فريداً فنية لمسات ب األسود واألبيضواللون 

 
 -في قلب مركز دبي االجتماعي  "ذا غرينز": يقع حي استكشفوا الحي المجاور

إلمارة مثل ويعد الحي المحطة المثالية التي تتوسط المناطق األكثر شهرة في ا
 لإلعالم دبي مدينة، وشارع الشيخ زايد بجوارجميرا مرسى دبي وأبراج بحيرات 

 ومرسى السكني الينابيع ومجمع اإلمارات تالل مثل أخرى وأحياء هايتس والبرشاء
 والحدائق، بالبحيرات المنطقة وتمتلئ جميرا، شاطئ ومساكن جميرا ونخلة دبي
 .للغولف اإلمارات نادي" من قريبة وهي

 
 



 

القليلة على شارع الشيخ زايد، التملك الحر مشاريع يعد مشروع "ذا أونيكس" أحد 
لمسات بويزدان بأناقة فاخرة ضمن بيئة اجتماعية دافئة بموقع متميز في قلب دبي 

 .آسرة قّل نظيرهاعصرية وأسلوب حياة فريد فضالً عن إطالالت 
 

من المعلومات تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني:  للحصول على مزيد
www.zabeelhouse.com 

 
 -انتهى-
 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ: 

 شريفة الموالي 
sharifa.almaawali@jumeirah.com  
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