
 

 

ثاني فنادق روتانا من فئة الخمس نجوم في افتتاح 

 الدوحة

سيتي سنتر روتانا يوفر أفضل وسائل الراحة لضيوفه من 
 رجال األعمال والسّياح في منطقة الخليج الغربي 

 
 2016يناير  5 -، قطر الدوحة

منطقة الشييييييرق األوسييييييط  الضيييييييافة قطاع في الرائدة المجموعة الفنادق، إلدارة روتانا أعلنت

عن افتتاح أبواب فندق سيتي سنتر روتانا في الدوحة،  ،وافريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية

بل والذي تم تطويره من ق ؛ في منطقة الخليج الغربي أحدث فندق من فئة الخمس نجوم في قطر

 الذراع االسيييترماري لقطاع الضييييافة ال المية والمملواة ،)"آرتك"( لالسيييترمار السيييياحيشيييراة الريان 

 94غرفة تتسييم بالرفاةية وال  ييرية و 287، ويتاون من من قبل شييراة الفي ييل القابضيية بالاامل

 طابق. 52شقة فندقية موزعة على 

 اةشيير إدارة مجلس رئيس نائبفي ةذه المناسييبة قال سيي ادة الشييي  محمد بن في ييل آل راني، 

سياحي " سنتر روتانا، أحدث آرتكالريان لالسترمار ال سيتي  سرنا أن نرحب بزوار فندق  " :" ي

. تشيي د دولة قطر نموا متسييارعا في قطاع الضيييافة، االسييترماريةاضييافة الى محف ة )آرتك(  

ارية ونحن ملتزمون بل ب دورا محوريا ورئيسييييييييا في دعم ةذا النمو، ومل ةذه ال المة التج

ة االحتياجات ال  يييريالمرموقة، نقدم اضيييافة فريدة لقطاع الضييييافة القطري لنلبي خ يييي يييا 

من خالل مجموعة متميزة من المرافق، والتي ترتقي من دون أي شك لوضل م ايير للضيوف 

 جديدة في قطاع الضياقة في قطر".

افة المجتمل وائات فيقدم فندق سيييييتي سيييينتر روتانا  مجموعة من المطاعم التي تناسييييب جميل 

.   اما يوفر الغير رسيييميةاألذواق، من المطاعم ال المية ال  يييرية إلى المتخ ييي ييية من ا أو 

الفنييدق أحييدث المرافق والخييدمييات في مجييال الممتمرات والم ييارن والنييدوات، ن را لوجود 

 اييافيية لتلبييية للف ييالييياتة ابيرة وقيياعيي الم ييام مت ييددة االجتميياعييات قيياعييات من ابيرة مجموعيية

 ، جمي  امربً ا متًرا 842 إلى 40 من مسيييياحات ا تتراوح والتي المختلفة، الضيييييوف احتياجات



 

ضافه باإل، ةذا  اإلضاءة وأن مة والب رية ال وتية الم دات بأحدث مج زة

. اما يضييييم الفندق نادي اللياقة السيييياعة مدار على األعمال لرجال مراز إلى

والجااوزي، المرتبطة جمي  ا ببراة السيييييييباحة في الفناء البدنية وغرف المسييييييياو والسييييييياونا 

 الخارجي المتميز باطاللته الخالبة.

 لضييييافةا قطاع ُي تبر": روتانا لمجموعة التنفيذيوالرئيس  الرئيس قدوري، عمر قالمن جانبه 

القطري من أةم القطاعات الحيوية على مسيييييييتوق المنطقة، ن را لما تحتله الدولة من ماانة 

ة في اسييتقطاب اافة االحداث الدولية وخ ييو ييا الرياضييية، وي تبر افتتاح رالث منشيي تنا عالمي

 ارزاً ب في قطر ب د فندق أورياس روتانا فئة الخمس نجوم  وسيدرا ريزيدنس من روتانا انجازا

يسييييياعدنا على النمو والمضيييييي قدما في خططنا  الواعد السيييييوق ةذا في فتواجدنا لنا، بالنسيييييبة

 ل الميةا م اييرال أفضيييل سييييوفرسييييتي سييينتر روتانا الدوحة  أن من رقة على حنون التوسييي ية،

 ".لضيوفه

وأضييياف :" مل افتتاح فندق سييييتي سييينتر روتانا الدوحة، ي يييل اجمالي الوحدات الفندقية التي 

وحدة، اضييييافة الى ذلك سيييينشيييي د خالل الربل  1000توفرةا عالمتنا التجارية الى ما يزيد عن 

الراني من ةذا ال ام افتتاح فندق سيييينترو اابيتال الدوحة، أولى عالمتنا التجارية ال  ييييرية ذات 

غرفة الى محف تنا في  229ار التنافسية تحت عالمة سنترو من روتانا، والذي سيضيف األس 

 الدولة".

ويتميز الفندق بموق ه المميز المت ييل بأشيي ر مراز تسييوق عائلي في قطر، مجمل سيييتي سيينتر 

دقيقة من سيييييييوق  15دقيقة من مطار حمد الدولي، و 30في منطقة الخليج الغربي، وعلى ب د 

 باالضافة الى منطقة البنوك ومتحف الفن االسالمي. واقف التراري

في السيييياق ذاته قال جوزيف اوبا، المدير ال ام لفندق سييييتي سييينتر روتانا:" نشييي د اليوم افتتاح 

تجربة جديدة في قلب ال ا يييييييمة الدوحة، ةذه المدينة التي ت تبر األارر حيوية على  ييييييي يد 

تمرات والم ارن ال المية، باالضييييييييافة الى المنطقة، وذلك ن را لموق  ا على خارطة المم

استضافت ا ألةم البطوالت الرياضية، وخ و ا ب د ح ول دولة قطر على شرف استضافة 

لارة القييدم. ويييأتي افتتيياحنييا اليوم لت زيز تواجييدنييا في الييدوليية ودعم الج ود  2022مونييديييال 

 المبذولة للن ون بالقطاع السياحي ".

دوحة لتقديم تجربة غنية ومميزة لضييييييوفة ونزالئه من خالل ويسييييي ى سييييييتي سييييينتر روتانا ال

مطاعمه المتنوعة لالسيييييتمتاع بأشييييي ى األطباق الم دة خ يييييي يييييا ل م على أيدي أم ر الط اة 

من يتض اليوم طوال بوفيه "أويل أوليف" يقدمالشباع حواس م في أجواء خا ة ومميزة، حيث 

 ومجموعة سييياحر جو  "اراميل"  مق ىيقدم ، وفي ب و الفندق مريحة أجواء في عالمية أ يييناف

، اتوالسلط المختلفة والسندويتشات الطازجة المخبوزات على عالوةً  والشاي الق وة من متنوعة



 

( 2016"بوسييييييطن" )الذي سيييييييفتتر منت ييييييف يناير  و ييييييالة مط مويوفر 

لقضيييييياء أمتل األوقات مل اال ييييييدقاء، أما في  الفاخرة األطباق من مجموعة

 الغربي المطب  مل الشييييييرقي الط ي ( يمتزو2016)الذي سيييييييفتتر في مارس مط م "تياترو" 

التي تتنوع بين المطب  التايلندي وال ندي وال ييييني  ال الم أنحاء اافة من األطباق أشييي ىلتقديم 

والسييييوشييييي الياباني باالضييييافة الى المطب  االيطالي، والضييييفاء األجواء الشييييرقية يقوم مط م 

لذي سيييييييي  المأاوالت من متنوعة مجموعة( بتقديم 2016فتتر في ابريل "مسييييييييك" اللبناني )ا

، ولالسييييترخاء والخروو من أجواء ال مل، يوفر مط م الم ا ييييرة ال ربية النا ة مل األ ييييلية

وخيارات متنوعة لل شييياء مل تشيييايلة ابيرة  تامةراحة  الطلق ال واء فيالمسيييبر "أاواريوس" 

 ومتنوعة من المقبالت.

 –انت ى  -

 سيتي سنتر روتانا الدوحة نبذة عن

سنتر روتانا الدوحة بموق ه فندق يتميز ش ر سيتي  شرة بأ سوق مراز في منطقة الخليج الغربي، حيث يت ل مبا  مجمل قطر، يف عائلي ت

 من دقيقة 15و الدولي، حمد مطار من دقيقة 30 ب د وعلى ب د خطوات من مراز الدوحة للم ارن والممتمرات، وعلى سيييينتر، السيييييتي

 .االسالمي الفن ومتحف البنوك قربه من منطقة الى باالضافة التراري واقف سوق

وال  رية الممزوجة بدفئ الضيافة ال ربية، لخلق  بالرفاةية تتسم غرفة 287 مم الفندق خ ي ا لتلبية احتياجات الضيوف، من خالل 

 ش.تجربة فريدة لرجال األعمال والنزالء، خ و ا مل قربه من منطقة الاورني

 يوفةلضييييي ومميزة غنية تجربة يوفر سييييييتي سييييينتر روتانا الدوحة مجموعة متنوعة من المطاعم التي تناسيييييب اافة أذواق المجتمل، لتقديم

، والندوات والم ارن الممتمرات مجال في المرتبطة والخدمات المرافق األطباق، باالضييافة الى وجود أحدث بأشيي ى لالسييتمتاع ونزالئه

 المختلفة. الضيوف جاتاحتيا اافة لتلبية

اما يضييم الفندق نادي اللياقة البدنية وغرف المسيياو والسيياونا والجااوزي، المرتبطة جمي  ا بحون السييباحة في الفناء الخارجي المتميز 

 باطاللته الساحرة.

 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:

 سيتي سنتر روتانا الدوحة و أوريكس روتانا الدوحة – مدير التسويق والعالقات العامة -  النا جوينات

 lana.jwainat@rotana.comبريد إلكتروني:   -0097444458688 فاكس:  - 0097444458888هاتف: 

 نبذة عن روتانا:

وإفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية مل خطة انتشار واس ة في المستقبل. في فندقاً في الشرق االوسط   100تدير روتانا حالياً أارر من 

روتانا ي تبر الوقت سل تنا االغلى على االطالق، وت تبر قراراتنا في ما يت لق بطريقة تمضية وقتنا ومل من نمضيه واحد من اارر 

على انفسنا بأن نقدم ال ما في وس نا لنف م حاجاتك. من منطلق  للوقت م نى. ولذلك لقد قط نا ع داً   القرارات أةمية في حياتنا. م نا

 ريحان ادراانا القيمة الررية لوقتك، فاننا ارتقينا وطورنا انتاجاتنا. روتانا الفنادق والمنتج ات، فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتج ات

نا. للوقت م نى. م ريزيدنس من روتاناأرجان للشقق الفندقية من روتانا، و، من روتانا  

 

أو عن طريق rotana.com لمزيد من المعلومات عن كل ما يتعلق بفنادق روتانا، أو إلجراء حجوزاتكم يمكنكن زيارة الموقع اإللكتروني 
 .االتصال بأحد مكاتب المبيعات اإلقليمية

mailto:lana.jwainat@rotana.com
http://www.rotana.com/

