بحضور وزير السياحة واآلثار ووزير اإلسكان ومحافظ مطروح
إعمار مرص ومجموعة إعمار للضيافة تفتتحان أول منتجع لسلسلة العنوان للفنادق والمنتجعات
اس منتجع الجولف" " ”Address Marassi Golf Resortيف مرص
"العنوان مر ي
اس سيدي عبد الرحمن  950مليون جنيه
ي
إجمال االستثمارات يف المنتجع بمر ي
• العبار :الدولة المرصية تقوم ر
الشمال إل مركز
بمشوعات ضخمة وستحول الساحل
ي
عالم
سياح
ي
ي
اس منتجع الجولف عالمة فارقة يف عالم الضيافة والفندقة عىل شاط
• افتتاح العنوان مر ي
البحر المتوسط يف مرص
ى
العنان وزير السياحة واآلثار ،والدكتور عاصم الجزار وزير
القاهرة في  24يوليو -2020افتتح الدكتور خالد
اس منتجع الجولف" “Address Marassi Golf
اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "العنوان مر ي
ى
الشمال وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ
اس سيدي عبد الرحمن بالساحل
ي
” Resortيف مر ي
مطروح ،السيد محمد العبار ،ممثل عن رشكة إعمار العقارية ،والسيد جمال بن ثنية ممثل عن رشكة إعمار
مرص ،ونخبة من رجال السياحة واإلعالم.
اس سيدي عبد الرحمن،
اس منتجع الجولف ”“Address Marassi Golf Resortبمر ي
ويعد العنوان مر ي
ى
ى
الثان يف سلسلة الفنادق التسعة المقرر
والذي تصل قيمة الستثمارات به إل  950مليون جنيه ،الفندق ي
أن تنفذها مجموعة إعمار للضيافة ىف منطقة مراس ،وذلك تماشيا مع توجهات الحكومة المرصية فى
ي
ي
ي
األخية طفرة ى يف حركة الستثمار والعمران وما
والت تشهد ى يف السنوات
تنمية منطقة الساحل
ر
ي
الشمال ي
توفي فنادق ر ى
متمية تستوعب اإلشغالت طوال العام.
تستلزمه من ر
الشمال
وخالل الفتتاح قال السيد محمد العبار ممثل عن رشكة إعمار العقارية إن منطقة الساحل
ي
وسيدي عبد الرحمن تحديدا لديها طبيعة ر ى
متمية ليست موجودة ى يف أي مكان بالعالم ،كما أنها منطقة
كوزموبوليتان تندمج وتتناغم فيها ثقافات البحر المتوسط ،والدولة المرصية بالفعل تقوم بالعديد من
ى
ر
وبالتال
الت ستجعلها قريبا جدا مركزا عمرانيا سياحيا عالميا،
ي
المشوعات العمرانية الضخمة يف المنطقة ي
من ى
رى
الممية.
المعايي العالمية وتحمل بصمة الضيافة العربية
توفي أماكن إقامة تكون عىل أعىل
ر
الرصوري ر
رى
والت تسهم ى يف إثراء الدخل
وأكد "العبار" إن إعمار مرص تحرص عىل اليوي ج ألنواع السياحة
الممية ي
ى
ى
أكي مارينا لليخوت يف جنوب البحر
اس ر
القوم المرصي مثل سياحة اليخوت حيث تتواجد يف مر ي
ي
المتوسط بسعة  236مرس لليخوت ،إل جانب توافر خدمات الصيانة الخاصة بها ،وأول مارينا دولية فى
ي
والت يصل طولها إل  150مي ،وكذلك مالعب
الساحل
ي
الشمال بقدرة عىل استضافة اليخوت الفاخرة ي
ى
ى
اس ما يسهم يف اليوي ج سياحيا للمنطقة بشكل مختلف.
الجولف يف مر ي

وأضاف “العبار"" :العنوان للفنادق والمنتجعات أول سلسلة فنادق تقدمها مجموعة إعمار للضيافة منذ
ى
فه بلد
 ،2008وعندما قررنا التوسع وافتتاح فروع خارج اإلمارات كان الخيار األول هو التواجد يف مرص ي
ر
كالت يمر بها العالم حاليا لكن نحن
ي
سياح وحاجتها من الغرف الفندقية ل يتوقف ،قد تحدث بعد العيات ي
ى يف إعمار نعمل وأعيينا عىل المستقبل".
ى
اس  55مليار
وأشار "العبار " إل أن استثمارات إعمار يف مرص تبلغ  200مليار جنيه ،وتبلغ استثمارات مر ي
جنيه ،بينما تصل استثمارات ر
مشوع كايرو جيت الذي أطلقته إعمار مرص مؤخرا إل  11.5مليار جنيها،
وتصل الستثمارات ى يف أرض الشيخ زايد المقرر إطالقها خالل الفية القادمة إل  37.8مليار جنيها.
يذكر أن سلسلة العنوان للفنادق والمنتجعات  Address Hotels + Resortsبدأت عملها ،كأول فنادق
ر
المنتشة
ى يف مجموعة إعمار للضيافة عام  ،2008ونجحت طوال هذه السنوات من خالل فروعها الثمانية
ى يف أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ،ومن خالل شعار «حيث تتألق الحياة»،’Where life happens‘ ،
ى
اس منتجع الجولف"
أن تقدم نموذجا جديدا يف قطاع الضيافة ،ويضم "العنوان مر ي
ى
التوسكان 48 ،غرفة وجناح تطل عىل ملعب
”، “Address Marassi Golf Resortالمصمم عىل الطراز
ي
ى
الشهي بيي هارادين ويضم  18حفرة ،باإلضافة إل  82شقة
اس والذي صممه المعماري
ر
الجولف يف مر ي
رى
صح ،وقاعة
داخىل ونادي
خارجيي وآخر
وحمام سباحة
فندقية ،كما يضم المنتجع  5مطاعم،
ي
ي
ي
احتفالت خاصة تبلغ مساحتها  250مي مرب ع.
ى
ى
اس سيدي عبد
اس وهما أحد الفنادق التسعة المقرر إقامتها يف مر ي
كما تم افتتاح فندقا رفيدى وبالنكا يف مر ي
الرحمن ،ويطل الفندقان عىل منطقة الالجون وصمما عىل الطراز الحديث.
ى
رى
اس سيدي عبد الرحمن وهو الفندق الذي
وكانت إعمار مرص قد افتتحت فندق
العلمي عام  2018يف مر ي
يعود تاري خ بناءه إل فية الستينيات وشهد العديد من اللقاءات التاريخية للزعماء العرب بعد عملية تطوير
شاملة استغرقت ما يقرب من تسعة أشهر وبتكلفة وصلت إل  1.5مليار جنيه.

-انتهى-

نبذة عن "إعمار مرص":
تعد إعمار مرص للتنمية ر
كيى ر
الشكات المطورة للمجتمعات السكنية
(شكة مساهمة مرصية) ر
ى
وه رشكة تابعة تملك غالبية أسهمها رشكة إعمار العقارية
المرموقة يف جمهورية مرص العربية ،ي
ى
إجمال مساحة
دن المال" ومقرها اإلمارات العربية المتحدة ،ويبلغ
ش.م.ع المدرجة يف "سوق ر ي
ي
األر ى
اض المملوكة ر
حوال  17.4مليون مي مرب ع موزعة عىل أربعة مواقع
لشكة "إعمار مرص"
ي
ي
رى
الشمال.
متمية اسياتيجيا ى يف رشق ،وغرب ،ووسط القاهرة ،وكذلك ى يف الساحل
ي

ومن أبرز المشاري ع الحالية قيد التنفيذ ضمن محفظة "إعمار مرص" ر
مشوع "أب تاون كايرو"،
ر
اف الذي يعد
وهو مجمع
رئيس متكامل متعدد الستخدامات يتوسطه مشوع "إعمار سكوير" الر ي
ي
ى
اس" ،الوجهة السياحية العرصية يف الساحل
وجهة مركزية نابضة بالحياة ،باإلضافة ال كل من "مر ي
رى
الشمال ر
ى
معايي جديدة عىل
يرس
المتمي ى يف القاهرة الجديدة والذي
السكت
ومشوع" ميفيدا"
ر
ي
ي
ي
مستوى المشاري ع التطويرية السكنية ىف الجمهورية ،ر
ومشوع "كايرو جيت" ى يف الشيخ زايد،
ي
ر
وكذلك ر
ى
سكت تجاري متكامل الخدمات يقع
المشوع الجديد ى يف مدينة الشيخ زايد هو مشوع
ي
مباشة عىل طريق مرص إسكندرية الصحراوي ىف أحد ر
أكي األماكن ر ى
ر
تميا ى يف مدينة الشيخ زايد.
ي
نبذة عن العنوان للفنادق والمنتجعات
ّ
ه أول سلسلة فنادق ى يف مجموعة إعمار للضيافة وتنفرد بمواقعها
إن فنادق العنوان ومنتجعاتها ي
البارزة الت ُيشار إليها بالبنان وتنبض بوقع أقدام ّ
روادها .وشعان ما نجحت سلسلة الفنادق
ي
ً
ً
ً
ى
ى
غي مسبوق إل
الفاخرة يف إرساء مفهوم جديد يف قطاع الضيافة ،وأضافت بعدا جديدا عالميا ر
ً
ً
عالم الفنادق ى
مثاال فريدا ُيحتذى به ى يف كرم الضيافة المثالية والخدمات الستثنائية.
وضبت
ً
ً
ُ
وانطالقا من شعارها الذي تضعه نصب أعينها دائما "عندما تتألق الحياة" ،تهدي العنوان للفنادق
ُ
ُ ّ
ّ
لت تطلعاتهم الشخصية وتحفز الحماس بداخلهم للمشاركة
والمنتجعات روادها تجربة ت ر ي
مية تعزف عىل إيقاع حياتهم اليومية ر
والنطالق ىف أجواء ُم رّ ى
وتيي لحظاتهم الفريدة بلمسات من
ي
الفخامة واألناقة العرصية .إنها العنوان ّ
األول إلقامة ملؤها اليف والرفاهية!

