
  بیان صحفي

    
  العاصمة القطریة  قلب فندق شانغریال، الدوحة: واحة في

ضل ما أف توفیرمن أجل  یلتقي الشرق بالشرقحیث فنادق شانغریال في الشرق األوسط لحدث اإلضافة األ

  .األصیلة معًا أن تقدمھ لعشاق الفخامة والضیافة لضیافة اآلسیویة والقطریةیمكن ل

  

  

  

  

  

  

  

  
س مجلس الوزراء ووزر الداحضور  الیوم افتتاحه الكبیر فندق شانغرال، الدوحةحتفل ا – ٢٠١٦فبرایر ٢٤الدوحة،  ة رئ خل

، معالي الشیخ ع فة آل ثانيالقطر ة ، مع بدهللا بن ناصر بن خل ات المحل ة من الشخص س و ة. هذاوالمسؤولین في المدیننخ ع
متاز ٥٠الفندق، األبرز في الدوحة والذ یتألف من  یجمع حیثحفل االفتتاح المزج الممیز للفندق  ًقا و االستراتیجي   موقعه طا

ة و  في المنطقة التجارة في الخلیج الغري، افة اآلسیو لستار عن صورة االكرم العري األصیل. وخالل االحتفال أزح بین الض
عي  م بن حمد آل ثاني لحضرة صاحب السمو الشیخ تالحجم الطب الد أمیرم الشیخ حمد  دالوال وصاحب السمو األمیر الُمفد ال
فة آل ثاني   .بن خل

ة، صل بن قاسم آل ثاني سعادة أبد وفي هذه المناس ة الران الشیخ ف ضة وشر صل القا ة الف س مجلس إدارة شر ، رئ
افة احي "آرتك" الذراع اإلستثمارة لقطاع الض ضة، عن لالستثمار الس صل القا ة الف الكامل من قبل شر ة  ة والمملو  العالم

عتبر أحدث ممتلكات  افتتاح فندق شانغرال، الدوحةسعادته  إنه "ة،حیث قال: في هذه المناسو في العالم.  فنادق شانغرالوالذ 
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ةمعالي حضور الیوم شرفنا ل س الوزراء ووزر الداخل ذ تقدمه لدعم المتواصل الة االمتنان لفي غا ونحنهذا االفتتاح،  رئ

ومة  ة  لتحقی المزد من دؤوباللقطاع الخاص القطر وسعیها لالح ع فيالتنم تلتزم و  هذا .قطر دولة موارد الدخل في والتنو
ع مشروعاتها  احي في جم ة الران لالستثمار الس حرصنا  ولذلك ،العمل حسب أفضل الممارسات وتحقی التمیز في العملشر

ع الدوحة ،فندق شانغرال ستوفي على أن ة جم عة المعاییر الدول س .حول العالم فنادق شانغرالفي  المت ع التزامنا تجاه هذه  و
ة في  المشروع مد ع الموارد االقتصاد ة لتنو س افة بوصفه أحد العوامل المنشطة الرئ ة االستثمار في قطاع الض أهم ماننا  إ

ة، وذلك رون عیًدا عن المواد الهیدرو ةالمع ما یتماشى مع  قطر  ة لدولة  رؤ ة الران ٢٠٣٠قطر لعام  الوطن . وتسعى شر
احي، في إطار  ات الرائدة في مجال حقی هذا الهدف، إلى جهودها لتلالستثمار الس ارها إحد الشر اعت ترسیخ سمعتها 

ة وشرك ة الدول ارزة في مجال إد مهم االستثمارات الفندق ، شراكة معه عالقات عقدارة الفنادق إلى تسعى العالمات التجارة ال
ة استثمارات التوسع المستمر الذ تشهده مجموعة وذلك من خالل ر وحول في قط ممیزةفي مواقع الفنادق الفاخرة في  الشر

أتي انضمام العالم.  زنا في هذا القطاع و   فندق شانغرال الدوحة إلى مجموعتناو افة فيلیرسخ مر قطر. وأنا  ُثر تجرة الض
  أتطلع إلى المزد من التعاون مع عالمة شانغرال التجارة المرموقة في المستقبل".

  

ه، لفنادق ومنتجعات شانغرال  جهود  وضمن ان الذ تعمل ف ة الم تجسید هو
حتضن م فندق شانغرال، الدوحة ل اإلرث العري  أدق تفاصیل جاء تصم

، وذلك  الصقور  تكرمبالقطر التي تعتبر من إحد التقالید راضة الصید 
ل  ه القطرة العرقة، حیث صمم الفندق على ش ن . ولمزد مرأس الصقرش

ة ال تحفالو  قطعالعدید من الزن الفندق تاألناقة،  د تراث تجس التي ثمینةالفن
ه الجزرة القطرة خ من مجموعة الشیعلى سبیل اإلعارة  حیث قدمت للفندق ،ش

صل    .ف

فضل  القرب من مناط األعمال و اشرموقعه اإلستراتیجي  ل م ش ن الوصول  م ة،  مول،  ي سنترإلى سیت واألماكن الدبلوماس
عد  قع على  ز التجار األكبر، والذ  حرة الرائعة للتنزه.المر   خمس دقائ من الواجهة ال
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ة  وحسب عادات ادین  قفمجرد وصول النزالء إلى الفندق حیث  األصیلة، یبدأ الترحیبالترحیب العر الصقور أحد الص

عبر بذلك على ذراعه  قف الذ الطائر الجارحمع  التقلید هزمرتدًا  حملها عالمه ل إلى  عن مشاعر الترحیب الدافئة التي 
م وال تنتهي حرارة الترحیب العري األصیل هناك، فما أن یدخل الضیوف الفندق حتى  الزوار. ة وب من ال لهمُقدَّ  عدهاقهوة الغن

أكد بذللهم صانع القهوة المت ة ل الفندق على الطرقة البدو ه خصص  الذ یجمع بین و الفندق  ك على المزج الذ یتمیز 
ة. ة الشرق افة اآلسیو ة والض ة الشرق افة العر    الض

غرفه وأجنحته الفاخرة   ولتجسید مفهوم الحصرة والتمیز، یتمیز الفندق 
صل عددها إلى  اإلضافة إلىغرفة وجناح ٢٧٢التي  عها  ،  تمتاز جم

ع الغرف على نوافذ تمتد  ة، حیث تحتو جم ع الفخامة واإلضاءة الطب
الالت مذهلة على المدینة والخلیج. إطلتوفر بذلك  إلى السقف من األرض

ة المرحة لألعصاب مع وسائل الراحة التي جهزت  وتتناغم األلوان األرض
ي بها هذه الغرف والتي تشمل تلفاز  ة ة مبوص ٤٧مقاس ذ ان جهز  بإم

ة ولمزد من الرقي   شانغرال الممیز. ، وسرروا فاال الوصول لش
م، ة تحتو الغرف على  في التصم حةحمامات رخام مستلزمات  فس ة وحوض استحمام عمی و  استحماممجهزة  جرة حعالم

  دش منفصلة. 

ع النزالء والضیوف االو  مشاهدةسستط عید األف تمتاع  ة و  من  اه مراق ة ة مع اإلطاللالخلیج العري المتأللئم انورام ة ال
ة  لوب الونج من الطاب  ٣٦٠بزاو قدمها هورایزون  منح، ٤٢درجة التي  س. هذا  بذلك ل مساحة خاصة تنطل فیها األحاس

ع  ستط لوب االستمتاع بخدمة تسجیل اهور و األجنحة  غرف نزالءو  الدخولیزون 
ة طوال الیوم، إلى جانب لى مالحصول عالخاصة وم ات مجان ا  العدیدرط من المزا
  الحصرة.
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وفر الفندق العدید من  اراتو ه خ غرض العمل أو قضاء العطالت على حد س  وسائل الترف اء، و التي تناسب المسافرن القادمین 

نهم حیث احة م حمام الس حیرة ذ اللون الزمرد و  االستمتاع  ل   وتتوزعمتر مرع  ٢٠٠٠ضمن مساحة المصمم على ش
راسي حوله ة ل العدید من  ام  التي ال تغیبأشعة الشمس  تحتلتنعم الشاطئ المناس ع،ولضمان متعة الج .السنةطوال أ یوجد  م

احة  ه لصغار السن مخصصالقرب  مظللحمام س ط .للعب ف ح احة  و  تجعله یبدو شجرة  ٧٠ أكثر منسطح حمام الس
احة،الناد الصحي، بینما  یوفر المدینةتستلقي بین أحضان هادئة  واحة خضراء ز ل ، الموجود بجوار حمام الس ة مر اقة بدن
الكامل    وغرف للساونا والبخار.مجهز 

وفر ا و عتبرأول  تشي، ذا س ا آسیو المالذ األنسب لالسترخاء حیث  ةاتقالید  تمزج حیث في الدوحة فاخر س ة مع  لعاف اآلسیو
ة والعناصر الع ة والزوت العطرة األساس ات عالمستخلصات الن ة الطب  اإلضافة إلى ة التي تنعش الجسم وتنشط الحواس،ر

ة ك بر ة خاصة. ةخارج هایدرون ة وثماني غرف عالج الطاقة المائ ط    للتنش

  
ارات طعام تفرد فندق شانغرال، الدوحة و  ة بخ عة سمن خالل استثنائ

ات أماكن متخصصة م الطعام والمشرو مطعم سردان ففي  .لتقد
ع الضیوف الحصول على  ة طعامتناول تجرة ستط طوال  تفاعل

ة للمطعم حیثالیوم  م الداخل  في أجواء فردة من نوعها مع التصام
ح تخل األقواس ال ة الممیزة والمصاب مشرقة األلوان  واأللواحمتشا

ه أجواء السو أجو  اة تش الح ضة    . التقلید ق اًء نا

  

جو وفي ان الوحید في المدینة الذ  فو ونه الم اس األرجنتیني، لتحتفي  ام تشتعل األجواء مع لهیب نار الشواء وشغف ال
ي األرجنتیني المعتمد في أجواء ممیزة مع  و قر  ل أحصالمنحوتات الو  اللون الخمر درجات قدم لحم ال نة مصغرة على ش

م تجرة طهي ممیزة على أنغام  نةحدوات األحص معمعروضة في مساحة تناول الطعام ال الموجودة على الجدران لتمنح
عزفها الثنائي األرجنتیني.  ة التي  قى الشعب   الموس



  بیان صحفي

    
قدم حرةالمتخصص في ا ابيمطعم  و ستوحي لمأكوالت ال حر األسترالي الشهیرا والذ  یلة  كبرعلى أ سمه من جراد ال تش

عة. حرة البد هات ال الن ان األمثل لالحتفال  ون بذلك الم ة في الدوحة ل حرة الح   من المأكوالت ال

قین العام الفي وقت الح من  شانغها مطعم فتتح من المقرر أن و  قع المطعم على  الفندق  حیث ٤٣و ٤٢جار في الطا
ةأعلى مطعم صیني ُقّدم  متر مما یجعله ١٦٢,٣ارتفاع  ع الضیوف تناول وجأصیلة  مأكوالت صین ستط ة في الدوحة حیث 

  . الغداء والعشاء

  
ضم الفندق تسع مساحات ذات  أحدث و و أغراض متعددة ومجهزة 

ات ما في ذلك  الوسائل إلقامة الفعال  قاعة شانغرالواالجتماعات، 
ةالكبیرة  م اتصال ذاتمن األعمدة  الخال المستوحاة من الطراز م

ي مع األ ة السقف الكالس  ما یوفر مزخرفة.ال الستة ثراتوالعال
ات غرف الفندق ز األعمال،  فعال ة متعددة األغراض بجوار مر إضاف
ات والوصول إلى  حیث ن فیها إقامة مجموعة متنوعة من المناس م

رتارا.    خدمات الس

ة  مناس حللفندق الرسمياالفتتاح و ةصل أعضاء برنامج ، س ي عند حجزهم عرض "ثالثة أضعاف الترحیب ف  الدائرة الذهب
اإلضافة إلى  ة أضعافعلى ثالث، ٢٠١٦یونیو  ٣٠الدوحة" السار حتى تارخ  ة،  على  %٢٥خصم نقا برنامج الدائرة الذهب

ات المتاحة والطعامأفضل األسعار  ا.، و والشرو www.shangri- بزارةیرجى التفضل لمزد من المعلومات، ل تشي، ذا س
la.com/ar/doha/shangrila/ عبر البرد اإللكتروني مراسلتنا، أو 

 la.com-reservations.sldh@shangri ٩٧٤( ٤٤٢٩ ٥٠٠٠ى الرقم عل التواصل معنا، أو.( 

ات الفنادق الرائدة األولى على مستو هذا و  ونج، من شر تعتبر مجموعة شانغرال للفنادق والمنتجعات، والتي مقرها في هونج 

حملون العالمة التجارة شانغرال، لتوفر بذلك ما مجموعه أكثر من  ٩٥العالم، فهي تمتلك وتدیر  غرفة في  ٣٩٠٠٠فندقًا 

نت فنادق قها إلیها أحد وتم س ات لم  افة إلى مستو مستو الض ة من اإلرتقاء  نت الشر ها الفاخرة من فئة الخمس نجوم. وقد تم



  بیان صحفي

    
ونج،  سي الصیني، فیجي، فرنسا، هونج  ندا، البر الرئ ا،  ع أنحاء العالم حیث تتواجد في استرال بیر في جم ل  ش من التوسع 

ان،  ا ا، ال س الند، الهند، إندون انمار، الفلبین، سنغافورة، سلطنة عمان، تایوان، تا ا، م مالیزا، المالدیف،  مورشیوس، منغول

سي  ة في البر الرئ ة المستقبل ة المتحدة، والمملكة المتحدة. وتمتلك المجوعة العدید من المشارع التوسع ا، اإلمارات العر تر

ان ونغ، الهند، م ا، هونغ  مبود ةمار، الفلبین، الصیني،  ة السعود ا.المملكة العر والحجز،  للمزد من المعلومات ، وسرالن

ط التالي:  الة سفر معتمدة أو التفضل بزارة موقعنا اإللكتروني على الرا   la.com-www.shangri الرجاء االتصال بو
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 لوري لینكولن:                االتصالمعلومات 
 الشركات مدیرة اتصاالت                                       
  شانغریال ادق ومنتجعاتفن                                      
 3323 2599 (852)ھاتف:                                        

lori.lincoln@shangri-اإللكترونيالبرید                                  
 la.com  
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احي "آرتك" ان لالستثمار الس ة الر   حول شر

احي "آرتك" عام  ة الران لالستثمار الس ضة،   ٢٠٠٣تأسست شر صل القا ة الف الكامل لشر ة  ة مملو في قطر، وهي شر
یز و ر العقار شراء وتأجیر العقارات مع التر ة في مجال التطو ه من خدمات تعمل الشر احة وما یتصل  سي على قطاع الس ل رئ ش

 داخل قطر وخارجها على حد سواء.

صل عدد الفنادق   ضة على الصعید المحلي والدولي،  صل القا ة الف افة لد شر ة النمو لقطاع الض وتماشًا مع استراتیج
ات المتحدة فندقًا ومشرو  ٢٤القائمة والمشارع التي تملكها آرتك إلى ما یزد على  ا والوال ا، وأورو ًعا في الشرق األوسط وٕافرق

ة مثل خدمات الشراء  ة اقتصاد افة توفر من خاللها خدمات فعالة مجد قطاع الض ة. وتملك آرتك نشاطات أخر متعلقة  األمر
ة ة، وتورد األغذ   .والمغاسل الصناع

www.artic.com.qa  
www.facebook.com/ARTICQA  

www.linkedin.com/company/al-rayyan-tourism-investment-company  

  

ضة صل القا ة الف   حول شر

ست عام  ضة التي تأسَّ صل القا ة الف األعمال متنوعة األنشطة بدولة قطر، وتعود  إحد أبرز وأكبر مجموعات ١٩٦٤وُتعد شر
صل بن صل  ملكیَّتها لسعادة الشیخ ف ة الف عة لهاقاسم آل ثاني . وتعمل شر ات التا ضة عبر مجموعة من الشر والمتحالفة  القا

ة  معها على امتداد قطاعات مختلفة تشمل العقارات واإلنشاءات م والخدمات وتقن ه والتعل افة والمقاوالت والنقل والترف والض
 المعلومات.

ات ة أعمال ش.م.ق، إحد أكبر الشر سي في شر ة المساهم الرئ وعة األنشطة التجارة وأسرعها نموًا متن هذا وتعتبر الشر
ا بدولة قطر، عالوة على استثماراتها ا وامر ا ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفرق   .المتنوعة والموزعة في أورو

www.alfaisalholding.com 

  

  


