
 

 21 تاريخ في يفتح ابوابه إلستقبال الضيوف  الدوحة،شانغريال فندق
 2015 ديسمبر

 ندقف افتتاح مع األوسط الشرق في شانغريال ومنتجعات فنادق سلسلة من األحدث اإلضافة
 القطرية العاصمة قلب في الدوحة شانغريال،

 من اعتبارا   الضيوف استقبال الدوحة شانغريال، فندق يبدأ: 2015 ديسمبر 19  الدوحة، قطر؛
 والذي نجوم الخمس فئة من الفندق بمرافق التميز عشممممممممماق ليسممممممممتمتع 2015 ديسمممممممممبر 21 تاريخ
 التي ةالخاص األسعار من االستفادة الضيوف يستطيع االفتتاح، وبمناسبة. طابق 50 من يتكون

 .الواحدة الليلة في الواحدة للغرفة الضرائب شامل قطري لاير  895 من تبدأ

 كلوب هورايزون الونج اسمممممممممتخدام يشمممممممممل الذيالعرض الخاص  حجز أيضممممممممما   النزالء ويسممممممممتطيع 
 متاعاالست يمكن حيث الدوحة، في نوعه من األكبر الالونجوالذي يعتبر  ،42 الطابق في الموجود

 كما. المزايا من العديد إلى باإلضمممممافة درجة 360 بزاوية بانورامية إلطاللة حصمممممرية بمشمممماهدة فيه
 إلى افةباإلضممممم يوم كل الظهر بعد الشمممماي وشممممرب اإلفطار ببوفيه االسممممتمتاع الضمممميوف يسممممتطيع
المزايا  من العديدباالضمممممممممافة الى  مسممممممممماء   7:30 ىحت 5:30 السمممممممماعة بين ما تقدم التي المقبالت
 االخرى.

 منطقة ىعل المطل الدوحة شممانغريال، فندق بتطوير السمياحي، لالسممتامار الريان شمركة قامت وقد
 الفندق جمعي حيث المدينة، في الحدياة التجارية األعمال منطقة مركز تمال والتي الغربي، الخليج

 الذي لخاصا المزيج والنزالء للضيوف لتقدم العصرية الراحة ووسائل والتصميم المكان فخامة بين
 ".القلب من الضيافة" المميزة شانغريال وضيافة والقطرية اآلسيوية التقاليد بين يجمع

 272 إلى عددها ليص التي الفاخرةو  الواسعه وأجنحته بغرفه الفندق يتميز ،التفرد مفهوم ولتجسيد
 الغرف هممذ وتتميز  مربع متر 288 إلى مربع متر 48 من المسممممممممممممممممممماحممات تترواحو   وجنمماح غرفممة

 مدينة على توفرها التي السمممممممممماحرة اإلطاللة مع واألنيقة العصممممممممممرية الداخلية التصمممممممممماميمب واألجنحة
 عصممممري بشممممكل بالكامل ومفروشممممة فندقية شمممقة 42 على الفندق ويحتوي. العربي والخليج الدوحة
 . الدوحة في نوعها من األولى لتكون



 

 شركة ارةإد مجلس رئيس نائب ااني، آل فيصل بن محمد الشيخ سعادة صرح المناسبة، هذ  وفي
 تضاف التي الهامة اإلنجازات من الدوحة شانغريال، لفندق المرتقب االفتتاح يعتبر: "بقوله" آرتك"

 المةع تعتبر" شمممممانغريال" أن   وحيث. الدوحة في الفنادق وقطاع" آرتك" شممممركة إنجازات الئحة إلى
 لجودة،ا لمسممممتوى عالمي ومقياس العالم مسممممتوى على والسممممياحة الفنادق مجال في معروفة تجارية

 ." الدوحة إلى شانغريال تقدمها التي والخدمات الفخامة مستويات ننقل أن يسعدنا فإنه

 من بالنمو طرق في السمممممياحة لقطاع التحتية البنية فيه تسممممتمر الذي الوقت وفي: "بقوله وأضمممماف
" آرتك" ركةش فإن   الجديدة، السياحية المرافق من وغيرها والمنتجعات الفنادق من المزيد بناء خالل

 ةمحفظ توسممممممممممممعة خالل من وذلك النمو، هذا تحقيقل المسممممممممممماهمه في رئيسممممممممممممي ا دورا   تلعب سممممممممممموف
 مع اكةشممممممر  عالقات باالضممممممافه الى بناء عالية جودة ذات إسممممممتاماراتلتضممممممم  المحلية اسممممممتاماراتنا

 ."شانغريال مال ومعروفة عالمية شركات

 تصمممميم اءج فيه، تكون الذي المكان هوية تجسمميد في شمممانغريال ومنتجعات فنادق فلسممفة وضمممن
 على الحفاظ مع بتفاصمممممممممممممممميله الغني القطري العربي اإلرث ليحتضممممممممممممممممن الدوحة شمممممممممممممممانغريال، فندق

ا. المميز اآلسيوي السحر خصموصمية  تشبه ريقةبط الفندق صمم  القطرية، التقاليد إلحدى وتكريم 
 .كرامال بالضيوف ليرحب الرئيسي الفندق مدخل على الموجود الصقر يساند  الصقر، رأس

 فندق فتتاحا يأتي: "الدوحة شانغريال، لفندق العام المدير ماسيلينك، كوين قال المناسبة، هذ  وفي
 نقف: "وأضاف" األوسمط الشمرق منطقة في بالتوسمع التزامنا مدى على ليؤكد الدوحة في شمانغريال

 أفضممممممممل يف شمممممممانغريال فندق بافتتاح جهودنا تتويج من لتمكننا السمممممممعادة غاية في ونحن اليوم هنا
 "متفانون مالك فيها يشاركنا سعادة وهي الدوحة في األماكن

 مرافق سممبع على الفندق يحتوي المتنوعة، الخيارات من العديد المطاعم مرتادي من الذواقة ولمنح
 .44و 43 الطابقين في يقع الونجو  الصيني المطعم ذلك في بما والمشروبات، الطعام لتناول

 2000 ةبمساح بالمسبح تحيط خارجية منطقة الدوحة نغريال،شا فندق في الصحي النادي ويضم
 بأحدث مجهز رياضمممممممي ونادي شممممممجرة، 70 من أكار به تحيط خارجي سممممممباحة وحمام مربع، متر

 النزالءو  الضممممميوف يسممممتطيعو . والبخار والسممممماونا الجاكوزي مرافق إلى باإلضممممافة والمعدات األجهزة
 .سبا ذا تشي المميز، شانغريال سبا يقدمها التي المميزة الشفاء عالجات في االنغماس



 

 متر 840 مسمماحتها تبلغ فسميحة إحتفاالت قاعة والمآدب، بالمناسمبات الخاصمة المرافق وتتضممن
 اليع الالسمممممممممملكي اإلنترنت خدمة الفندق يوفر كما. اجتماعات غرف اماني إلى باإلضممممممممممافة مربع

 .الفندق وأرجاء غرف كافة في مجانا   السرعة

-reservations.sldh@shangri: اإللكتروني البريمممد على معنممما التواصممممممممممممممممممممل يرجى الغرف، لحجوزات

la.com على أو االنجليزية، باللغة للتحدث( 974) 44295050: الرقم على بنا باالتصمممممممممممممال أو 
 .العربية باللغة للتحدث (974) 44295051الرقم

 -انتهى  -

 عن فنادق ومنتجعات شانغريال نبذة
 مستوى على األولى الرائدة الفنادق شركات من كونج، هونج في مقرها والتي والمنتجعات، للفنادق شانغريال مجموعة تعتبر
 من أكار مجموعه ما بذلك لتوفر شانغريال، التجارية العالمة يحمل فندق 90 من أكار وتدير حاليا   تمتلك فهي العالم،

 لم مستويات إلى الضيافة بمستوى اإلرتقاء من الشركة تمكنت وقد. نجوم الخمس فئة من الفاخرة فنادقها في غرفة 38000
 الرئيسي لبرا كندا، استراليا، في تتواجد حيث العالم أنحاء جميع في كبير بشكل التوسع من وتمكنت أحد إليها يسبقها

 فلبين،ال يانمار،م منغوليا، موريشيوس، المالديف، ماليزيا، اليابان، إندونيسيا، الهند، كونج، هونج فرنسا، فيجي، الصيني،
 من لعديدا المجوعة وتمتلك. المتحدة والمملكة المتحدة، العربية اإلمارات تركيا، تايالند، تايوان، عمان، سلطنة سنغافورة،
.  وسريالنكا قطر، ،الفلبين ميانمار، الهند، كونغ، هونغ كمبوديا، الصيني، الرئيسي البر في المستقبلية التوسعية المشاريع

:  التالي رابطال على اإللكتروني موقعنا زيارة التفضل أو معتمدة سفر بوكالة االتصال الرجاء والحجز، المعلومات من للمزيد
la.com-www.shangri 
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