الحدث ال كثر جمالا في صيف 8102

"مجموعة إعمار للضيافة" تعيد الرونق التاريخي لفندق العلمين
ليفتح أبوابه مع واجهة عصرية خالبة

 محمد العبار" :لن نقبل بأقل من المعايير العالمية الرقى لعمالئنا ولمشاريعنا في مصر"

 مجموعة إعمار للضيافة :الفندق سينافس نظ ارءه من فنادق الشواطئ ال وروبية على البحر
المتوسط

القاهرة في  82أبريل  :8102بدأت "مجموعة إعمار للضيافة" ،التابعة لشركة "إعمار العقارية" ،العمل فى تنفيذ خطة
تسابق الزمن لتطوير فندق العلمين بمنطقة سيدي عبد الرحمن إلعادة الرونق التاريخي له وإلعادة افتتاحه مع واجهة

عصرية خالبة هذا الصيف ،ليتماشى مع موقعه الرائع على البحر المتوسط وقيمته التاريخية ،وليصبح من أهم وأجمل
فنادق الشاطئ العالمية من نوعها في المنطقة.
وقال محمد العبار ،رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية"" :لن نقبل بأقل من المعايير العالمية األرقى لعمالئنا ولمشاريعنا
في مصر ،وتطوير فندق العلمين هو مثال لعزمنا على تقديم منتج فندقي يوازي ويتفوق على ما نراه عالميا .وسوف

يكون الفندق نموذجا لما سنقدمه مستقبال ليس في مراسي فقط ،ولكن في جميع مشاريعنا في مصر".

وسيكون فندق العلمين الجديد ضمن مجموعة فنادق تقوم "مجموعة إعمار للضيافة" بإدارتها في مراسي ومنها فندق
"العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا" ،الذي بدأت "إعمار مصر" بإنشائه ومن المتوقع أن يتم افتتاحه عام 0202
والذي يطل على مالعب و بحي ارت الجولف الخالبة ،باإلضافة للفنادق المطلة على المارينا ومنها فندق "فيدا مراسي

مارينا" ،الذي سيضم غرفا وشققا فندقية ،وفندق "العنوان منتجع شاطئ مراسي" من فئة الخمس نجوم والذي يطل على
البحر مباشرة ،باإلضافه لمجموعة أخرى من الفنادق سيتم اإلعالن عنها الحقا والتي يبلغ إجمالي استثماراتها أكثر من
 8مليار جنيه.
وقد صرحت "مجموعة إعمار للضيافة" التابعة إلعمار العقارية ذات الخبره العالميه في المجال والتي تمتلك وتدير

مجموعه من العالمات العالمية في مجال الضيافة والفنادق أن هذه النوعيه المميزة من الفنادق باإلضافه لما تقدمه

مراسي من موقع فريد وخدمات راقيه تمثل جزءا هاما من خطتها الجتذاب السياحة الفاخرة للمنطقه طوال العام ،وأن
فندق العلمين بتصميمه الجديد سينافس نظ ارءه من فنادق الشواطئ األوروبية على البحر المتوسط.
وتقوم شركة اوراسكم لالنشاءات المقاول العام للمشروع بتنفيذ أعمال التطوير التي صممت باالستعانه بأكبر دور

التصميم العالمية ،ويجري العمل على قدم وساق من خالل  3000مهندس وعامل في خلية عمل تمتد ليال ونها ار ليتم

تسليم الفندق واالحتفال بافتتاحه فى صيف .0208

انتهىمعلومات للمحررين

حول "إعمار مصر":

تعد إعمار مصر للتنمية (شركة مساهمة مصرية) كبرى الشركات المطورة للمجتمعات السككنية المرموقكة فكي جمهوريكة مصكر العربيكة ،وهكي شكركة
تابعة تملك غالبية أسهمها شركة إعمار العقاريكة ..م.ع المدرجكة فكي "سكوق دبكي المكال" ومقرهكا اإلمكارات العربيكة المتحكدة ،ويبلكغ إجمكالي مسكاحة
األ ارضككي المملوكككة لشككركة "إعمككار مصككر" حكوالي  0..1مليككون متككر مربككع موزعككة علككى أربعككة مواقككع متميكزة إسككتراتيجيا فككي شككرق ،وغككرب ،ووسككط

القاهرة ،وكذلك في الساحل الشمال.
ومن أبرز المشكاريع الحاليكة قيكد التنفيكذ ضكمن محفظكة "إعمكار مصكر" مشكروع "أب تكاون ككايرو" ،وهكو مجمكع رئيسكي متكامكل متعكدد اإلسكتخدامات
يتوسكطه مشكروع "إعمكار سككوير" ال ارقكي الكذي يعكد وجهكة مركزيكة نابضككة بالحيكاة ،باإلضكافة الكى ككل مكن "م ارسكي" ،الوجهكة السكياحية العصكرية فككي

السككاحل الشككمالي و مشككروع" ميفيككدا" السكككني عككالمي المسككتوى فككي القككاهرة الجديككدة والككذي يرسككي معككايير جديككدة علككى مسككتوى المشككاريع التطويريككة
السكنية في الجمهورية.

حول "مجموعة إعمار للضيافة"

وحددت
تتخصص "مجموعة إعمار للضيافة" المملوكة بالكامل من قبل "إعمار العقارية" ،في إدارة مشاريع الضيافة والترفيه في المنطقةّ .

تخصصها في إدارة العقارات متعددة االستخدامات؛ حيث تمتلك المجموعة اليوم وتدير محفظة متنوعة من مشاريع الضيافة بما فيها
المجموعة ّ
الفنادق ،والشقق الفند قية ،ومنتجعات الجولف ،ونادي البولو والفروسية ،والمطاعم العصرية ،إضافة إلى نادي مرسى دبي لليخوت .وقد رسخت
"مجموعة إعمار للضيافة" مكانتها في قطاع الضيافة مع إطالقها  3عالمات فندقية لكل منها مزاياها الخاصة وهي "العنوان للفنادق
والمنتجعات" ،و"فيدا للفنادق والمنتجعات" ،و"روڤ للفنادق" .وأضافت عالمة "العنوان للفنادق والمنتجعات" من فئة الخمس نجوم مفهوما مبتك ار
لقطاع الضيافة والخدمات السياحية في دبي والمنطقة عموما .وتوفر "العنوان للفنادق والمنتجعات" باقة من التجارب التي تتيح مزايا ّقيمة
للشركات والسياح داخل عقا ارتها ،وستتولى هذه العالمة إدارة فنادق وشقق فندقية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا والبحرين

والمالديف والعديد من األسواق الرئيسية األخرى في المنطقة ،هذا بخالف حضورها الذي يتوسع باستمرار في دبي.

وبدورها تتيح عالمة "فيدا للفنادق والمنتجعات" الراق ية ،من فئة البوتيك للفنادق والشقق الفندقية ،مفهوم ضيافة مختلف يتوجه إلى األجيال الجديدة

من المديرين التنفيذيين ورواد األعمال والسياح؛ وتوفر هذه العالمة بيئة محفزة لألجيال الشابة المهتمة بأرقى تفاصيل السفر العصري من دون

تكلف ،وهي تتولى إدارة فندقين في دبي إضافة إلى تشغيل فنادق وشقق فندقية في أبوظبي والبحرين والمملكة العربية السعودية ومصر وعدد من
المدن الرئيسية في المنطقة ،عالوة على حضورها الدائم في دبي.
وتعتبر عالمة "روﭪ للفنادق" المتخصصة بالفنادق العصرية من الفئة المتوسطة مشروعا مشتركا بين "إعمار العقارية" و"مراس القابضة".
وانطالقا من تأثرها بالثقافة والبيئة المحلية في تصميمها ،تحتفي "روﭪ للفنادق" بالحياة النابضة لمدينة دبي من خالل نهجها الفريد لتوفير

تجارب ضيافة متميزة للمسافرين العالميين الشباب ،أو الذين يتمتعون بروح المغامرة وحب االستكشاف الذي ال يعرف حدودا .ولدى العالمة
التجارية خمسة فنادق في مواقع حيوية بدبي ،وتخطط إلطالق عقارات جديدة في المدينة.
وتتضمن المرافق الترفيهية التابعة لك "مجموعة إعمار للضيافة" كال من "نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية" و"نادي
www.emaar.comللمزيد من المعلومات :مرسى دبي لليخوت.

