
 

   

  
 

 على شاطئ البحر األحمرمانجروفى الجونة منتجعاتها بهيلتون ُتطلق أحدث 
 

 2018مارس  13ى القاهرة ف

 

منتجع جديد لدبل تري من هيلتون، احدى عالمات هيلتون التجارية، عقد إدارة  (NYSE: HLT)وّقعت هيلتون 
ومن  .في مدينة الجونة بالبحر األحمر جديدمنتجعها ال ، إلدارةمع شركة مانجروفي لالستثمار العقاري والسياحي

حيث أواخر العام الحالي،  مانجروفي الجونة بل تري من هيلتون ع دنشاءات الخاصة بمنتجالبدء في اإل المقرر
مدينة جروفي ريزيدانس بلكومباوند مان المتميز مثل جزءا من المخطط العامغرفة فاخرة ت179 المنتجع يضم

  لجونة.ا
 

كومباوند مانجروفي ريزيدانس الذي بًا محوريًا مركز  من هيلتون مانجروفي الجونة تري  دبل الراقي منتجعاليمثل 
لرياضات المائية مرافق وخدمات ا، الي جانب العديد من الفريد ة سكنية على شاطئ مانجروفيوحد 700يضم 

      .المطاعم علي البحر وبالمنتجع الي عدد من باإلضافة متعددة وحمامات سباحة
 

لقطاع المشروعات بمنطقة الشرق  هيلتون  رئيسنائب ، منتجع الجديد، يقول كارلوس خنيصرالاقامة وتعليقًا على 
مانجروفي شركة من قبل : "إّن هذا المشروع الرائع الذي يتم تطويره بالتعاون يا وتركيااألوسط وشمال أفريق

ار جهودنا لدعم باقة في إطلى معايير الجودة أعئم لتطبيق سعينا الداُيعد دلياًل على  ،لالستثمار العقاري والسياحي
من أهم  ، كنتيجة مباشرة لالستثمارات الضخمة بها،لقد أصبحت الجونةالسوق المصري. نا الراقية بمنتجعات

تعاوننا مع شركة متميزة في االستثمار العقاري والسياحي مثل  يعدالمقاصد السياحية في مصر وأكثرها تفضياًل. و 
     .شراكة مثمرة وطويلة األجل بيننا"جروفي في تطوير هذا المنتجع بمثابة مان
 

سعدنا يرئيس مجلس إدارة مانجروفي لالستثمار العقاري والسياحي: "، منى السويدي تضيف السيدة/ومن جانبها، 
السوق  بل تري من هيلتون فيأول منتجعات الشركة تحت عالمة دأحد  التعاون مع شركة هيلتون في تطوير

 المنتجع ضمن تطويرالمة تجارية شهيرة مثل هيلتون في مع مؤسسة عالمية وع ناتعاوني. ومن خالل مصر ال
طبقًا  ية الوافدةنبة األجالسياحمن تلبية احتياجات  ، سنتمكنكومباوند مانجروفي ريزيدانس طط العام لمشروعالمخ

      .نتجع والمشروع السكني"ألرقى مستويات وخدمات الضيافة التي يتم تقديمها في الم
 



 

 

 
 
 

 ماتعلى كل من الشاطئ وحماروبات، بما في ذلك بار ألغذية والمشالمتنوعة ل منافذالالمنتجع باقة من وسيضم 
 متر مربع. 1000فالت على مساحة لحنادي صحي وسبا وقاعة لالجتماعات واومطعم متخصص و  ،السباحة
الجونة التي أصبحت مقصدًا سياحيًا مفضاًل المثالي لالستجمام في المنتجع بالتصميم الحديث والجو يتميز 

       .1989األجانب منذ تأسيسها عام لعطالت والرحالت للمصريين و ل
 

الغردقة القريب منها. تتمتع الجونة ببنية تحتية وخدمات متميزة وشواطئ سهولة من مطار يمكن الوصول للجونة ب
مرافق مدار العام، هذا إلى جانب مجموعة من أفضل  علىوجو مشمس ئعة، طبيعية خالبة وبحيرات طبيعية را

البحيرات الطبيعية التي تمنحها جوًا عدد من  مارينا و ٢المدينة  ضم. تفي مصروخدمات الرياضات المائية 
  مشابهًا لمدينة البندقية االيطالية.   

 
بل تري من هيلتون مانجروفي الجونة في مصر، ويمثل دفندقًا ومنتجعًا  17تجدر اإلشارة أّن هيلتون تدير حاليًا 

التي ستنضم لسلسلة الفنادق التي تديرها الشركة في السوق المصري ن الفنادق الثمانية تحت االنشاء واحدًا م
 .خالل السنوات القادمة

 

 نبذة عن هيلتون 

فندقا  5,200ة، مع أكثر من  ( إحدى الشركات العالمية الرائدة في عالم الضيافNYSE: HLTتعتبر هيلتون )
قليما. وتكرس الشركة جهودها لالستمرار فى تقاليدها المتمثلة في  105غرفة في  856,000وأكثر من  دولة وا 

 تقديم أرقى التجارب الفندقية لضيوفها من خالل عالماتها التجارية فى جميع أنحاء العالم. 
 

نادق ومنتجعات هيلتون، فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا، عالمة رائدة عالميًا هي: ف 14وتضم محفظة هيلتون 
كوليكشن من هيلتون، كانوبي من هيلتون، دبل تري من هيلتون، تابيستري من فنادق ومنتجعات كونراد، كوريو 

هيلتون، فنادق إيمباسي سويتس، هيلتون جاردن إن، فنادق هامبتون من هيلتون، ترو من هيلتون، هوم وود 
 سويتس من هيلتون، هوم تو سويتس من هيلتون، هيلتون جراند فاكيشنز. 

 



 

 

 
 
 

لمكافأة ®( Hilton Honorsرنامج الوالء المميز على مستوى العالم؛ "هيلتون أونورز" )كما تقوم الشركة بإدارة ب
العمالء. حيث يحصل العضو في هذا البرنامج على العديد من المكافآت لدى الحجز مباشرة عن طريق قنوات 

ى جانب عدد من هيلتون المعتمدة، تتضمن أسعارًا حصرية لألعضاء، واتصاال سريعًا عبر شبكة الواي فاي، إل
الميزات الرقمية المتوفرة فقط وحصريًا عن طريق تطبيقات "هيلتون أونورز"، والتي يستطيع األعضاء من خاللها 
استالم الغرفة أو اختيار الغرف التي يفضلونها ودخولها عن طريق استخدام المفتاح الرقمي. لمزيد من المعلومات 

 أو تواصل مع هيلتون من خالل: newsroom.hilton.comقع: عن الشركة ومشروعاتها، تفضل بزيارة المو 

 . إنستجرام، لينكدإن، فليكر، يوتيوب، تويتر، فيسبوك
 

 

 نبذة عن دبل تري من هيلتون 

غرفة موجودة في  123,000ي ست قارات، بتشكيلة تضم حوالي تتواجد سلسلة فنادق دبل تري من هيلتون ف
فندق راقي في أهم الوجهات والمدن الرئيسية والسياحية حول العالم، مما يشكل الهامًا خاصًا  520أكثر من 

 لالهتمام بكل التفاصيل من أجل توفير تجربة مجزية للنزالء وفريق العمل والمجتمع الذي نتشرف بخدمتهم جميعًا. 
 

تبدأ مراسم الضيافة الخاصة بنا بتقديم كوكيز الشكوالتة الدافئة للترحيب بنزالء الفندق عند الوصول، لتبدأ بعدها 
سلسلة من الخدمات الراقية الحائزة على جائزة برنامج هيلتون أونورز والمصحوبة بآداب دبل تري من هيلتون 

ن فريق العمل من توفير كل سبل الراحة والهدوء المعروفة والتي تشكل ثقافة االهتمام التي تميزنا وتمك
 .واالستجمام

 
سيحصل أعضاء "هيلتون أونورز" الذين يحجزون مباشرة من خالل قنوات هيلتون على منافع فورية، بما في ذلك 
األسعار الحصرية لألعضاء التي ال يمكن العثور عليها في أي مكان آخر، واتصال مجاني قياسي بشبكة 

لى جانب عدد من الميزات الرقمية المتوفرة حصريًا عن طريق تطبيق "هيلتون أونورز"، والتي يستطيع اإلنترنت، إ
 األعضاء من خاللها استالم الغرفة أو اختيار الغرف التي يفضلونها ودخولها عن طريق استخدام المفتاح الرقمي.  

 

http://www.facebook.com/hiltonworldwide
http://www.twitter.com/hiltonworldwide
http://www.twitter.com/hiltonworldwide
http://www.youtube.com/hiltonworldwide
http://www.youtube.com/hiltonworldwide
http://www.flickr.com/hiltonworldwide
http://www.flickr.com/hiltonworldwide
http://www.linkedin.com/company/hilton-worldwide
http://www.linkedin.com/company/hilton-worldwide
https://www.instagram.com/hiltonworldwide/
https://www.instagram.com/hiltonworldwide/


 

 

 
 
 

موقع اإللكتروني لعالمتنا التجارية على الرابط للحجز في أي من فنادق دبل تري من هيلتون، الرجاء زيارة ال
كما يمكن لمستخدمي شبكات التواصل االجتماعي االتصال . www.doubletree.com اإللكتروني التالي:

 www.facebook.com/doubletree بنا عبر أحد الروابط اإللكترونية التالية:

لالطالع على . www.youtube.com/doubletreehotelsو  www.twitter.com/doubletreeو
ق عن عالمتنا التجارية، يمكن للمراسلين والمدونين زيارة المركز آخر األخبار والمنشورات وصحف الحقائ

 اإلعالمي العالمي الخاص بفنادق "دبل تري باي هيلتون" على الموقع اإللكتروني التالي:

news.doubletree.com. 
  
 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

 إنجي عماد 

 يرة العالقات اإلعالمية مد

 مصر   -تراكس للعالقات العامة

 2207 0900 010+موبايل: 

 engy.emad@traccs.net بريد إلكتروني:

 

http://www.doubletree.com/
http://www.facebook.com/doubletree
http://www.twitter.com/doubletree
http://www.youtube.com/doubletreehotels
http://news.doubletree.com/
http://news.doubletree.com/
mailto:engy.emad@traccs.net

