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  "داخل برج العرب" تجربةمجموعة جميرا تكشف النقاب عن 

 حتذى به الفندق األيقوني العالم الفاخر الذي ي   الستكشاف
 

أبوابه للمرة األولى الستقبال الراغبين بمشاهدة   "برج العرب جميرا" يفتحعاماً،  21منذ تأسيسه قبل 

 مميزة ارشاديةعجائبه العمرانية ومستوياته الرائدة من الفخامة والرقي ضمن جولة 

 

 

املتحدة  العربية  اإلمارات  جميرا " كشفت  :  2021  سبتمبر   27،  دبي،    ش  "مجموعة 
ً
عامليا والرائدة  الفاخرة  الضيافة  ركة 

تقدم  لتي  مبتكرة تقودك إلى عالم الخيال وا  ارشادية  جولةوهي  ،  "داخل برج العرب "تجربة  عن    القابضة"والتابعة لـ "دبي  

 . "برج العرب جميرا"  في  الراقية  واملساحاتالعالم الحصري    استكشاففرصة    دولة اإلمارات العربية املتحدة وزوارهاسكان  ل

 

التعرف على    لضيوف فرصةل  برفقة مرشدين مختصين، والتي ستتيح دقيقة    90الواحدة  الجولة اإلرشادية  ستكون مدة  و 

 ال دبي    واحد من فنادق ل  القصص الغير مروية
ً
كأيقونة  و إرثه العريق    "برج العرب جميرا"جوهر    والتعرف على   ،شهر عامليا

 لالبتكار املعماري.  حقيقية

 

 على  "  : "مجموعة جميرا"لـ  جوزيه سيلفا، الرئيس التنفيذي  وفي هذا السياق، قال  
ً
املكانة املتميزة التي تتمتع بها  تأكيدا

 لروح االبتكار   داخل ’تأتي تجربة عاملية املستوى، دبي كوجهة 
ً
 حقيقيا

ً
الطموح خلف تشييد هذا  قيم  و برج العرب‘ انعكاسا

 للرؤية امللهمة ل  ،املعلم الرائد
ً
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس  صاحب  تجسيدا

في منح ضيوفها تجارب    ‘مجموعة جميرا’بها  تشتهر  التي  ولتستعرض معايير الضيافة الفاخرة    ،الوزراء حاكم دبي "رعاه هللا"

 إلى نشاطه املعهود، تسعدنا د   .ال تنس ى
ً
املوطن  ’الزوار الستكشاف  عوة  ومع بدء قطاع السفر حول العالم بالعودة تدريجيا

 ". العربية ومشاهدة املستويات االستثنائية من الفخامة لهمةوخوض هذه التجربة امل‘ الصلي للفخامة 

 

"وتتيح   امللكي  داخلجولة  والجناح  الشهير  الفندق  بهو  على  التعرف  فرصة  للضيوف  العرب"  وسيحصل  الساحر  برج   .

الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في "جناح التجربة"، حيث يستكشفون التصاميم  الضيوف على ملحة عن تاريخ  

. ويمكن للضيوف  الشهير  عامليالفاخرة بأدق تفاصيلها بما فيها أسلوب البناء العمراني الرائد الذي استند إليه هذا الصرح ال

هدة غروب الشمس أثناء تناول أشهى الطباق في مطعم  بعد جولتهم االستمتاع باإلطالالت الخالبة على الخليج العربي ومشا

 حجز  أوما"
ً
"، الردهة الحصرية في الهواء الطلق التي تولى مهمة إبداعها املصمم الداخلي للفندق خوان تشو. ويمكنهم أيضا

 مكان لهم في أحد مطاعم الفندق الحائزة على الجوائز إلثراء جولتهم املميزة. 
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اهتمامهم من خالل املوقع اإللكتروني تسجيل  تجربة "داخل برج العرب"    ا من بين أول من يختبر يكونو للراغبين بأن  يمكن  

insideburjalarab.com  ،اطلعوا على أحدث أخبار جميرا عبر وسائل التواصل االجتماعي مع اإلشارة  . وفي الوقت الراهن

 .Insideburjalarab#   إلى حساباتها في منشوراتكم

 

 انستغرام: 

@jumeirahgroup 

@insideburjalarab  

 -انتهى-

 

 

https://insideburjalarab.com/

