
 

ي إىل سويرسا  فايڤ للفنادق و المنتجعات   تحمل روح الضيافة من دب 

ي أوروبا فندق جديد  وتستعد الفتتاح
 
   ف

 

 

 

 

 

 

  أوروبا مع افتتاحتستعد  فايڤ بدب   الرائدة  الضيافة عالمة -
فندق   إلضافة بعد جديد لمشهد الضيافة ف 

  
 زيورخ جديد ف 

  زيورخ وإثرائه بإحياء إرث فندق أتالنتس  -
  االستثنائيي    الضيافةتجربة نمط الحياة و األسطوري ف 

  
 دب   المتأصلي   ف 

 عالمية المستوى ضيافة  مؤسسات يوفر األساس إلنشاء  هو الذي دب   اقتصاد اإليمان الراسخ ب -

:  عالية الجودةال لصور للحصول عىل ا   GMa9Nl1wvQ-https://we.tl/tو مجموعات الصحافة, يرج  الضغط عىل الرابط التاىلي

، اإلماااااااااااااااارات العببيااااااااااااااااة المتحاااااااااااااااادة,     ي ذذذذذذذذ : 2020دب  ذذذذ ذذذذذذذا  امنذ ذذذذ   عذ
ذذذذذذذا ف  ذذذذ ذذذذذذذ ح   ،2017فتتاحهذ ذذذذ ذذذذذذذايڤأصذ ذذذذ ذذذذذذذادق  فذ ذذذذ للفنذ

ذذذذذذذياحها و  ذذذذ ذذذذذذذ ان دب   و سذ ذذذذ ذذذذذذذدة لسذ ذذذذ ذذذذذذذة رائذ ذذذذ ذذذذذذذات وجهذ ذذذذ ذذذذذذذا  المنتجعذ ذذذذ ذذذذذذذع امتال هذ ذذذذ ذذذذذذذ   مذ ذذذذ ذذذذذذذة مذ ذذذذ ذذذذذذذ  نخ ذ ذذذذ ذذذذذذذا    أفضذ ذذذذ ذذذذذذذاع  و األمذ ذذذذ المطذ

ذذذذذذذوائ   ذذذذذذذ  جذ ذذذذذذذائ ة عذ ذذذذذذة الحذ فيهيذ ذذذذذذذة التر   و  مرموقذ
ذذذذذذذ ر  الذ

 
ذذذذذذذة ذذذذذذذ ح  ق لذ ذذذذذذذال   ل أصذ ذذذذذذذاء العذ ذذذذذذذع أنحذ ذذذذذذذ  جميذ ذذذذذذذاهت  مذ ذذذذذذذاني   و المشذ لفنذ

ذذذذذذ  ذذذذذذو  تحمذ ذذذذذذادق  واليذ ذذذذذذايڤفنذ ذذذذذذد نظام فذ ذذذذذذا الرائذ ذذذذذذيافة هذ   للضذ
ذذذذذذا  ف  ذذذذذذ   دب   إىل سويرسذ ذذذذذذا عذ ذذذذذذافةبإعالنهذ    إضذ

ذذذذذذد ف  ذذذذذذدق جديذ فنذ

   ا الحاليةإىل مجموعة فنادقه زيورخ

ذذذذذة و  وذ ذذذذذذ س       رئذ
ذذذذذانداب  ذذذذذذت  مولشذ ذذذذذا  ولذ ذذذذذذايڤقذ ذذذذذ  دوا   " : فذ ذذذذذذا مذ ذذذذذعأن  فخرنذ ذذذذذا روح  نجمذ ذذذذذذتح  بهذ   يذ

ذذذذذ ر ذذذذذذادة الذ ذذذذذذا   الريذ قطذ

ذذذذذذذذيافة    الضذ
  دب   ف 

ذذذذذذذذة ف  ذذذذية العريوذ ذذذذ ذذذذذذذذد السويرسذ ذذذذذذذذع التواليذ ذذذذذذذذا مذ ذذذذذذذذا ر  مجذ ذذذذذذذذيافة الفذ ذذذذذذذذ    ةالضذ   تحويذ
ذذذذذذذذدينا ف  ذذذذذذذذد اهتذ ذذذذذذذذذا وقذ هذ

ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذاح  البالحلذ ذذذذذذذذدة لصذ ذذذذذذذذة الرائذ ذذذذذذذذد الرؤيذ ذذذذذذذذ  را ذ ذذذذذذذذد بذ ذذذذذذذذيخ محمذ ذذذذذذذذمو الشذ ذذذذذذذذو سذ ذذذذذذذذ  ،آ  مكتذ ذذذذذذذذة  نائذ ذذذذذذذذ س الدولذ ذذذذذذذذ س رئذ رئذ

ذذذذذذا   دب    ذذذذذذوزراء حذ ذذذذذذس الذ ذذذذذذا    ، مجلذ ذذذذذذع  ’رعذ ذذذذذذذذي وضذ ذذذذذذر الذ ذذذذذذاس حجذ ذذذذذذذد لاألسذ ذذذذذذت   واحذ ذذذذذذ  أ ذ ذذذذذذاد مذ ذذذذذذذ ات اإلقتصذ و  ةالمتنوعذ

"  ة الرائد
ً
 عالميا

ذذذذذذا   ذذذذ   وأضذ
ذذذذذذانداب  ذذذذ ذذذذذذا  " : مولشذ ذذذذ ذذذذذذانمذ ذذذذ ذذذذذذ  كذ ذذذذ ذذذذذذذل  أن يتحوذ ذذذذ ذذذذذذو  لذ ذذذذ ا ال لذ ذذذذذذتر  ذذذذ ذذذذذذع  الذ ذذذذ ذذذذذذارا اإلدارات جميذ ذذذذ ذذذذذذة اإلمذ ذذذذ   دولذ

ذذذذذذة ف  ذذذذ ت العربيذ

ذذذذذذذدة، ذذذذذذذذ   المتحذ ذذذذذذذذذور وأ ذ ذذذذار دب   لجهوده بالذ ذذذذ ذذذذارات و مطذ ذذذذ ان اإلمذ ذذذذذذذذت  ذذذذذذذذطذ ذذذذذذذذتمرة مذ   ا المسذ
ذذذذذذذذتو   ف  ذذذذال    سذ ذذذذ ذذذذذذذذ  عذ ذذذذاء مروذ ذذذذ بنذ

ذذذذذون  ذذذذ ذذذذذاني   مليذ ذذذذ ذذذذذ  ثمذ ذذذذ  مذ
ذذذذذت  ذذذذ ذذذذذر أ ذ ذذذذ   دب    زائذ

ذذذذذياحة و  ،ف  ذذذذ ذذذذذرة السذ ذذذذ ذذذذذاري دائذ ذذذذ ذذذذذوي  التجذ ذذذذ   و التسذ
ذذذذذعها ف  ذذذذ ذذذذذة دب   لوضذ ذذذذ ذذذذذايت  رفيعذ ذذذذ معذ

ذذذذذتوى ذذذذ ذذذذذذة المسذ ذذذذ   المنطوذ
ذذذذذيافة ف  ذذذذ ذذذذذذات الضذ ذذذذ ذذذذذة ’و  ،لمؤسسذ ذذذذ وذ ذذذذذذ    ذذذذ ذذذذذا للنا  نخيذ ذذذذ ة و  ئهذ ذذذذذذهت  ذذذذ ا الشذ ذذذذذت  ذذذذ ذذذذذذة جمذ ذذذذ ذذذذذذت  نخلذ ذذذذ ذذذذذة جمذ ذذذذ ا قريذ

طة دب   لتوفت  بيئة آمنةو وذ ،الدائرية
  للسياحة" ل    

https://we.tl/t-GMa9Nl1wvQ


 
  وأرد  

ذذذذذذانداب  : مولشذ
 
ذذذذذذائال ذذذذذذدب   قذ ذذذذذذخ بذ ذذذذذذان الراسذ ذذذذذذذي "اإليمذ ذذذذذذو الذ ذذذذذذاء  هذ ذذذذذذاس إلنشذ ذذذذذذوفر األسذ ذذذذذذات يذ ذذذذذذيافة  مؤسسذ ذذذذذذة ضذ عالميذ

ذذذذذتوى، ذذذذذا  المسذ ذذذذذ نر علينذ ذذذذذم  ويذ ذذذذذذو ضذ ذذذذذة دب   للنمذ ذذذذذا حكومذ   توفرهذ
ذذذذذ ر ذذذذذة الذ ذذذذذذر  الهائلذ ذذذذذا  الفذ ذذذذذ  اغتنذ ذذذذذد مذ ذذذذذذادات  واحذ االقتصذ

  العال  
 م  هذا الدع ،   األ ت  ريادة ف 

ً
  أور   عازمون نح   وانطالقا

 " ارجها  با و و ع  التوسع ف 

ذذذذذذذ  ذذذذذذذذة  ودأبذ وذ ذذذذذذذذايڤ   ذذذذا  فذ ذذذذ ذذذذذذذذ  عذ ذذذذذذذت  مذ ذذذذذذذذ   أل ذ ذذذذذذذرح مفهومعذ ذذذذذذذذ ة لطذ ذذذذذذذذو  المناسذ ذذذذذذذا  األصذ ذذذذذذذذلو  إستكشذ ذذذذذذذذاج  ألسذ ذذذذا النذ ذذذذ هذ

ذذذذذذذاة ذذذذذذذا  الحيذ   سويرسذ
ذذذذذذذع  ،ف  ذذذذذذذا مذ ذذذذذذذ  عالقتهذ وة إىل تع يذ ذذذذذذذ  ذذذذذذذ  الرسذ ذذذذذذذالءو تسذ ذذذذذذذد  العمذ ذذذذذذذجيلها بعذ ذذذذذذذ   تسذ ذذذذذذذت  مذ ذذذذذذذة  000 288أ ذ ليلذ

ذذذذذة ذذذذ ذذذذذياح ل فندقيذ ذذذذ ذذذذذي   لسذ ذذذذ ذذذذذا  األوروبيذ ذذذذ   فنادقهذ
ذذذذذة و   ف  ذذذذ ذذذذذي   مجموعذ ذذذذ ذذذذذد بذ ذذذذ ذذذذذدق الجديذ ذذذذ ذذذذذ ي  الفنذ ذذذذ ذذذذذيت  تصذ ذذذذ ذذذذذايڤسذ ذذذذ ذذذذذذة  فذ ذذذذ الحاليذ

ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذة مذ   المكونذ
ذذذذذذذذدفر ذذذذذذذذايڤفنذ ا و  فذ ذذذذذذذذت  ذذذذذذذذة جمذ ذذذذذذذذايڤقريذ ا  فذ ذذذذذذذذت  ذذذذذذذذة جمذ ذذذذذذذذ  الا نخلذ ذذذذذذذذد مذ ذذذذذذذذ  العديذ ذذذذائ ي  عذ ذذذذ ذذذذذذذذوائ  و لحذ ذذذذذذذذذي  جذ اللذ

ذذذذذذذمان ذذذذ ذذذذذذذدة  198 1 يضذ ذذذذ ذذذذذذذة بوحذ ذذذذ ذذذذذذذ  فندقيذ ذذذذ ذذذذذذذت  مذ ذذذذ ذذذذذذذافة إىل  أ ذ ذذذذ ي  اإلضذ ذذذ  ذذذذ ذذذذ ذذذذذذذ عرسذ ذذذذ  مختلفذ
ً
ذذذذذذذا ذذذذ  مفهومذ

ً
ذذذذذذذوائ   ا ذذذذ ذذذذذذذ  الجذ ذذذذ  عذ

ً
ذذذذذذذائ ا ذذذذ  وحذ

وبات  و ل ذذذ  ذذذذ ذذذذ ذذذذذذذة و المرسذ ذذذذ ذذذذذذذد ألطعمذ ذذذذ ذذذذذذذ قذ ذذذذ ذذذذذذذة أثبتذ ذذذذ ذذذذذذذلطات المحليذ ذذذذ ذذذذذذذدرتها  السذ ذذذذ   قذ
ذذذذذذذتو    ف  ذذذذ ذذذذذذذت  المسذ ذذذذ ذذذذذذذ  والتفكذ ذذذذ ذذذذذذذ  التكيذ ذذذذ عذ

ذذذذذذا  ذذذذذذة  تعاملهذ ذذذذذذذة آمنذ ذذذذذذ  بيئذ    لذ
ذذذذذذية وف  ذذذذذذهر الماضذ ذذذذذذديات األ ذ ذذذذذذع تحذ ذذذذذذواء مذ ذذذذذذد سذ ذذذذذذ  حذ ذذذذذذافري  عذ ذذذذذذي   والمسذ ذذذذذذذا  للمويمذ   يضذ

ذذذذذذذ  ذذذذذذذة  إىل ذلذ ذذذذذذذةمرونذ ذذذذذذذايڤ عالمذ ذذذذذذذة فذ ذذذذذذذون  التجاريذ ذذذذذذذ  لتكذ ذذذذذذذة تحويذ ذذذذذذذ ة النتيجذ ذذذذذذذ ا  ب سذ ذذذذذذذتويات إ ذ ذذذذذذذط مسذ    87متوسذ
٪ ف 

   الفندقي   كال 

ذذذذذتر   ذذذذ ذذذذذايڤ وتعذ ذذذذ ذذذذذو وور "فذ ذذذذ ذذذذذ س تذ ذذذذ ذذذذذ  بلذ ذذذذ ذذذذذة "جريذ ذذذذ ذذذذذنفتها مؤسسذ ذذذذ   صذ
ذذذذذ ر ذذذذ ذذذذذ  و  ، الذ ذذذذ ذذذذذ  أفضذ ذذذذ ذذذذذدة مذ ذذذذ ذذذذذ واحذ ذذذذ كات للعمذ ذذذذذ  ذذذذ  ،الرسذ

ذذذذذيع ذذذذ ذذذذذذ  توسذ ذذذذ ذذذذذذ  مو ذ ذذذذ ذذذذذ  ألذ ذذذذ   تضذ
ذذذذذذ ر ذذذذ ذذذذذذ كتها الذ ذذذذ ذذذذذ    ذ ذذذذ ذذذذذذت  مذ ذذذذ ذذذذذذ   260 1إىل أ ذ ذذذذ ذذذذذذع مو ذ ذذذذ ذذذذذوفت  مذ ذذذذ ذذذذذذو تذ ذذذذ ذذذذذذر  نمذ ذذذذ ذذذذذذةفذ ذذذذ  متنوعذ

  
ذذذذذذذذو في   ف  ذذذذذذذذة للمذ ذذذذذارات دولذ ذذذذ ذذذذا اإلمذ ذذذذ ذذذذذخو ، و ارجهذ ذذذذ ذذذذذذذذ  زوريذذذذذ ذذذذذذذذوبي   مذ ذذذذذو في   موهذ ذذذذ ذذذذذذذذذ  مذ ذذذذا  جذ ذذذذ ذذذذذ   وجوارهذ ذذذذ ذذذذذذذذكي  فريذ لتشذ

اءم    ات متعدد الثواف  الضيافة     ت 

ذذذذذت   ذذذذ ذذذذذاب  يعتذ ذذذذ ذذذذذتس السذ ذذذذ ذذذذذدق أتالنذ ذذذذ ذذذذذذي  ،فنذ ذذذذ ذذذذذا  الذ ذذذذ ذذذذذ استضذ ذذذذ ذذذذذالميي   مثذ ذذذذ  عذ
ً
ذذذذذا ذذذذ ذذذذذوري و  نجومذ ذذذذ وذ ذذذذذدي مت  ذذذذ ذذذذذرا س فريذ ذذذذ ذذذذذون  غذ ذذذذ جذ

ذذذذذا  ذذذذ ذذذذذذذذ   وريذذهانذ ذذذذذذذذد عذ ذذذذذذذذ  ومحمذ  مذ
ً
ذذذذدا ذذذذ ذذذذذهر  ، واحذ ذذذذ ذذذذذذذذادق أ ذ ذذذذذية الفنذ ذذذذ ذذذذذد  السويرسذ ذذذذ   الفريذ

ذذذذاري   ذذذذ ذذذذه التذ ذذذذ    بموقعذ
ذذذذذخ  ف  ذذذذ ذذذذذذذذة زوريذذذذذ  مدينذ

ذذذذذذذتر   ذذذذذذذذايڤ وتعذ ذذذذت   فذ ذذذذ ذذذذذذذذ  أن يذ ذذذذذذذذه عذ ذذذذذذذذدب   عليذ ذذذذذذذية لذ ذذذذيافة الع ذ ذذذذ ذذذذذذذذفاء روح الضذ ذذذذذذذذدق وإضذ ذذذذذذذذا الفنذ   لهذ
ذذذذاري   ذذذذ ذذذذاء اإلرث التذ ذذذذ إحيذ

  
   2021 صي  عا إفتتاحه ف 

ذذذذذت       وا تذ
ذذذذذانداب  ذذذذذت  مولشذ   ولذ

 
ذذذذذائال ذذذذذذ  اقذ ذذذذذت  هذ   أن أفتذ

ذذذذذعدب  ذذذذذدة : " سذ ذذذذذفحة الجديذ ذذذذذعلصذ    مذ
ذذذذذالب  ذذذذذروا  زمذ ذذذذذذي  أ هذ ذذذذذال  الذ   ذ

ذذذذذذية ذذذذ ذذذذذذهر الماضذ ذذذذ  و  األ ذ
ً
ذذذذذذا ذذذذ امذ  التر 

ً
ذذذذذذذ فا ذذذذ ،  ذ ذذذذذذت  ذذذذ ذذذذذذنوط   النظذ ذذذذ ذذذذذذوا مذ ذذذذ ذذذذذذذ وو فذ ذذذذ    أقصذ

ذذذذذذة ف  ذذذذ ذذذذذذاته  اإلبداعيذ ذذذذ و   طاقذ ذذذذذذذ  ذذذذ ذذذذذذذا المرسذ ذذذذ هذ

   "الذي كان العم  فيه مصدر متعة وسعادة ال توص  بال س ة له   الجديد 

ا:   نبذة عن فندق فايڤ نخلة جمير

  
ذذذذذذذذرتنر ذذذذذذذذايڤ تذ ذذذذذات  فذ ذذذذ ذذذذذذذذادق و المنتجعذ ذذذذذذذذيافةللفنذ ذذذذذذذذار  الضذ ذذذذذتويات إىل  بتجذ ذذذذ ذذذذذذذذ  المسذ ذذذذذذذذال   أعذ ذذذذذذذذ   ذ ذذذذا فنادقمذ ذذذذ ذذذذذية  هذ ذذذذ الع ذ

ذذذذذا مطاعمو  ذذذذذة و  هذ ذذذذذا الرائعذ فيه تجاربذذهذ ذذذذذةالتر ذذذذذتثنائي يذ    حيذذذذذذ  ة،اإلسذ
ذذذذذدفر ذذذذذ ي  فنذ ذذذذذ  تصذ ذذذذذدق  تذ ا و فنذ ذذذذذذت  ذذذذذة جمذ ذذذذذذايڤ نخلذ ذذذذذذايڤفذ  فذ

ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذي   أفضذ ا بذ ذذذذذذذذت  ذذذذذذذذة جمذ   دب    القريذ
ذذذذذذذذذادق فر ذذذذذذذذتطاع  فنذ ذذذذذذذذد اسذ ذذذذذذذذايڤ وقذ ذذذذذذذذة   فذ ذذذذذذذذمعة مرموقذ ذذذذذذذذذها سذ   لنفسذ

ذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذة أن تلذ ذذذذذذذذة ترفيهيذ ووجهذ

ذذذذذذذيوي ذذذذذذذذب  وموسذ ذذذذذذذدة اجتذ ذذذذذذذ  ة رائذ  مذ
ً
ذذذذذذذا ذذذذذذذرز بعضذ ذذذذذذذون  أبذ ذذذذذذذذي  ي حثذ ذذذذذذذا   الذ ذذذذذذذ  اإلجتمذ ذذذذذذذع التواصذ ذذذذذذذو  مواقذ ذذذذذذذاهت  و نجذ  و المشذ

ذذذذذذذاني   الفنذ

  ه  ع  تجربة أسلو  حياة ال مثي  ل

ذذذذذال   ذذذذذ   ذ ذذذذذو  مذ ذذذذذ   يذ ذذذذذان كذ ذذذذذاة إنسذ ذذذذذاذ حيذ ا دب   إىل إنوذ ذذذذذت  ذذذذذة جمذ ذذذذذايڤ نخلذ ذذذذذدق فذ ذذذذذد  فنذ و  أودان"يهذ ذذذذذ  ذذذذذو    "مرسذ ذذذذذذي يمذ الذ

  الول   
 عمليات الول  الحرجة لألطفا  المصابي   بعيو   لوية ف 

 لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء االتصال با: 

يس الي:         claire.ferrislay@jesmedia.ae كلت  فت 
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