
 

 

 لمزيد من المرح مع فايڤ! 
ّ
 استعد

  فندق
ً
ا الذي طال انتظاره يفتح أبوابه قريبا  فايڤ قرية جمير

 للحصول عىل صور عالية الدقة والملفات اإلعالمية، يرجى الضغط هنا: 

DROPBOX 

، اإلمارات العربية المتحدة: أغسطس  ي ي يوم  فندقخبر ساّر لكّل من ينتظر بفارغ الصبر افتتاح  : 2019دبى
ا المرتقب ف   2فايڤ قرية جمبر

ضاىه. 
ُ
 سبتمبر ، ليمنح الضيوف بالتالي أجواء مرح ال ت

ي أنيق،  الفندقيقع 
ع بأسلوب حياة ُمدن 

ّ
 يتمت

ً
 جديدا

ً
 مجتمعا

ّ
عد

ُ
ي ت

كل التر ا سبر ي قلب قرية جمبر
اع ف  ة جوائز وبراءات اخبر

ّ
الحائز عىل عد

، إ 247عىل  الفندقويشتمل 
ً
 فخما

ً
ة فندقية 254ضافة إل غرفة وجناحا

ّ
تتألف من غرفة نوم واحدة، اثنتير  أو أربعة غرف نوم، من  شق

 حوض سباحة تطّل جميعها عىل مناظر المدينة الساحرة والصحراء الخالبة.  269دون أن ننىس 

ي هذا السياق، قال 
ا دق ، الرئيس التنفيذي لفنجايديب اناند وف  مة تعكس روح الشباب "تطّورت فايڤ لتصبح عال   : فايڤ قرية جمبر

م به   فندقوأسلوب الحياة النابض بالحيوية، وتشتهر بأجوائها الفخمة وحفالتها الممتعة وتجارب تناول الطعام عالية الجودة. هذا ما يلبر 

ة تجعله الرصح المثالي لالستجمام والوجهة األ ا حيث أنه يوفر مرافق ترفيهية متنوعة ومفاهيم محلية ممبر  صة فايڤ قرية جمبر
ّ
ول المرخ

ي المنطقة واألحياء المجاورة. 
 ف 

ي 
كة فايڤ للضيافة: "سينذهل ضيوفنا خالل إقامتهم ف  ي شر

س الي، مديرة التسويق واالتصاالت ف  فايڤ  فندقومن جهتها، قالت كلبر فبر

ا أمام المناظر الخاطفة لألنفاس، وسيستمتعون بإطالالت الحّمامات االستثنائية وأحواض السباحة الخاصة والمطاعم ذات  قرية جمبر

ا. سيتم عرض هذه المزايا عىل صفحات وسائل التواصل   إل شاطئ فندق فايڤ نخلة جمبر
ً
، كما يمكنهم الدخول مجانا التصميم الممبر 

@ وعبر FIVEJumeirahVillageة بنا، وسنشّجع ضيوفنا عىل متابعتها ومشاركة تجارب  هم الخاصة من خالل االجتماعي الخاص
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اف لتحاكي  شقة فندقيةصممت عالمة فايڤ كّل غرفة و  بكل احبر

ح  اء تشر
ّ
اء غن تصميم البنتهاوس المعارص، مع مساحات خرص 

ي الصدر. ولعشاق اال 
 
خاء موعد مع أجمل حوض استحمام ف سبر

المدينة كونه يوفر إطالالت عىل جميع أنحاء المدينة من النوافذ 

الممتدة من األرضية حتر السقف لينعموا بتجربة منقطعة النظبر 

bathroomgoals .# 

يت مفهوم تناول الطعام  ل مطعم سول سبر
ّ
من المزمع أن يشك

ي 
 
احة ح الفندقالمبتكر والقلب النابض ف ل مكان اسبر

ّ
يث ُيشك

 شعبية أصيلة مستوحاة 
ً
لمختلف الثقافات. يقدم المطعم أطباقا

ي أجواء 
 
ق ف كا الالتينية، وأوروبا والهند والشر من مطابخ آسيا، وأمبر

تعكس فّن الشوارع والموسيقر الشعبية. كما تزدان الجدران 

تخاطب الحواس. من المقرر افتتاح هذه الوجهة الجديدة الرائعة لتناول بتحف فنية مبهرة من إبداع فنانير  عالميير  بحيث تعكس أجواًء 

ي 
وبات العنب ف  .  28الطعام ومشر  سبتمبر

نوللذواقة حّصة مع مطعم  ي  تبر
، حيث سيكونون عىل موعد مع ألذ األطباق  فندقآب الخارج عن المألوف ف  ي ا دنر فايڤ قرية جمبر

 قهوة عالية  الفندق، من الفطور حتر العشاء. هذا ويضّم التقليدية المستوحاة من مختلف مطابخ العالم
ّ
مقىه ون فور ذا رود الذي ُيعد

 الجودة ومعجنات شهية مثالية الجتماع عمل شي    ع أو لتناول وجبة خفيفة مع األصدقاء. 

ط لتوفبر باقة أوسع من تجارب تناول  فندقيأنر 
ّ
ي أن يخرج من دائرة التألق إذ يخط ا دنر لع فايڤ قرية جمبر

ّ
، لذا اط

ً
الطعام والسهر قريبا

 عىل إعالنات 
ً
ات!  الفندقدائما

ّ
 لتواكب المستجد

ر 
ّ
ي تقدم مجموعة  الفندقوباإلضافة إل المطاعم الرائعة، يوف

ة مثل ريفايڤ سبا وإنستا بودي، الصالة الرياضية الحديثة التر مرافق ممبر 

واسعة من خيارات التدريب والصفوف وبرامج العضوية المصممة لتحافظ عىل لياقتك البدنية. ولالرتقاء بتجارب عطلة نهاية األسبوع، 

ي حوض 
حيب بالمقيمير  لالنضمام إل أجواء المرح ف  ي سيتم البر

، حيث يمكنهم تناول الكوكتيالت الشهية الفندقالسباحة العام ف 

 والوجبات الخفيفة اللذيذة بجانب حوض السباحة عىل وقع أنغام الدي جاي كّل يوم جمعة. 

ا المجاور وقضاء أجمل األوقات طوال فندقولمزيد من المرح، يمكن لضيوف  ا استخدام مرافق فندق فايڤ نخلة جمبر  فايڤ قرية جمبر

ي غضون 
ا ف  ي فايڤ نخلة جمبر

ة إقامتهم. جدير بالذكر أنه يمكنهم الوصول إل جميع المنافذ والمرافق الشاطئية ف  دقيقة فقط، من  15فبر

 خدمة الحافلة المكوكية للحفالت. دون أن تقلقهم وسيلة النقل مع توفر 

ع بأسلوب حياة أنيق بير  البر  فندقيجمع 
ّ
ي الذي يتمت ا دنر ف والموسيقر والحفالت، ويعد الضيوف والمقيمير  المحليير  فايڤ قرية جمبر

 والعالميير  بتجربة استثنائية ال مثيل لها. إنها بالفعل وجهة طال انتظارها! 

ي **** فايڤ فندقافتتاح **** عروض  ا دبى  قرية جمير

ي عىل  حدان بأجوائهما المرحة والممتعة! خطط لرحلتك المقبلة إىل دبى
ّ
وعان فاخران يت فة. مشر  طريقة فايڤ المير

 بافتتاح 
ً
 لك من زيارة هذه الوجهة الجديدة  فندقاحتفاال

ّ
مه، ال بد

ّ
ي واالستمتاع بأفضل ما يمكن لعالمة فايڤ أن تقد ا دنر فايڤ قرية جمبر

ي سبتمبر وأكتوبر لتعيش أسلوب حياة البنتهاوس مع حوض سباحة خاص وعرض نصف إقامة بير  أحضان 
  17الخالبة ف 

ً
مطعما

احة ما بير  واس ا.  فندقبر ي وفندق فايڤ نخلة جمبر ا دنر  فايڤ قرية جمبر
 

ي حوض السباحة العام الجديد مع 
خ ف  ي ريفايڤ. اسبر

ي العناية بالوجه ف 
َ  للحفلة أو أِرح نفسك من إرهاق الليلة السابقة مع عالجر

ّ
استعد

وبات والمأكوالت الشهية، أ 200رصيد بقيمة  ي لتنفقه عىل المشر
و إصعد عىل مير  الحافلة المكوكية إل فندق فايڤ نخلة درهم إمارانر

ه من وجهات السهر. تبدأ أسعار الغرف من  ي ذا بنتهاوس وغبر
ا المجاور لتستمر أجواء المرح ف   مقابل غرفة  650جمبر

ً
 إماراتيا

ً
درهما

! أحجز  ي ي دنر
يور، فاستفد من عرض اإلقامة المثالي ف    هنا سوببر

 
ي حوض السباحة العام 

 
 أوقات ممتعة ف

ِخ بجانب حوض السباحة مقابل  ي فقط، حيث يمكنك استخدام رصيد بقيمة  200إسبر
اء المأكوالت  150درهم إمارانر  لشر

ً
 إماراتيا

ً
درهما

وبات. ومع غروب الشمس وظهور القمر، ستشهد أجواًء رائعة عىل وقع أنغام موسيقر الدي جاي بجانب حوض السباحة كّل يوم  والمشر
 جمعة. 

https://reservations.travelclick.com/110173?rooms=1&adults=2&children=0&datein=09%2F02%2F2019&nights=2&hotelid=110173#/accommodation/package
https://reservations.travelclick.com/110173?rooms=1&adults=2&children=0&datein=09%2F02%2F2019&nights=2&hotelid=110173#/accommodation/package


 
 

 -انتىه -
 

ي  فندقعن  نبذة ا دبى  فايڤ قرية جمير
ا الدائرية، وسيكون أروع  ي قلب قرية جمبر

 
ا ف ع فايڤ قرية جمبر ب  ّ جديد وراٍق ووجهة اإلقامة المثالية للمسافرين والضيوف. يضم  فندقيبر

شقة سكنية تتألف من غرفة نوم واحدة،  254غرفة فاخرة و 247األنيق الذي يتيح للضيوف الوصول إل الشاطئ أكبر من  الفندقهذا 
 غرفتير  أو أرب  ع غرف نوم مع مناظر خالبة وتراسات مزودة بحدائق منّسقة وأحواض سباحة خاصة. 

  
 
ّ
عام مع مجموعة من المطاعم ووجهات السهر، بحيث يستقطب يتيح االستمتاع بالحفالت وتجارب تناول الط معلم جذب الفندقُيعد

؛  ي ة حوض سباحة عام يطل عىل أفق دنر  سواء، إل جانب سكان دولة اإلمارات. تشمل مرافق الفندق الممبر 
ّ
المحليير  والمسافرين عىل حد

ي المأكوالت الشعبية، وتورن آب الذي يقدم الطعام طوال اليوم، من دون  يت لمحتر أن ننىس مقىه ون فور ذا رود مطعم سول سبر
ي سبا ريفايڤ األنيق الذي صّمم مروحة من عالجات الوجه والجسم الفاخرة، 

 
النابض بالحياة. والستعادة حيويتك، سيتجد ضالتك ف

، والصفوف وبرامج العضوية.  ي توفر باقة واسعة من خيارات التدريب الشخصي
 وصالة إنستا بودي الرياضية الحديثة التر

  
ي فندق فايڤ نخلة  فندقف مرح ضيوف لن يتوق

ي بفضل إمكانية الدخول إل جميع المنافذ والمرافق الشاطئية ف  ا دنر فايڤ قرية جمبر
ا المجاور من خالل خدمة النقل بالحافلة المكوكية.   جمبر

 
وع أودان الذي يمّول عمل فندقيهدف  ي إل إنقاذ حياة إنسان كّل يوم من خالل مشر ا دنر يات القلب الحرجة لألطفال فايڤ قرية جمبر

ي القلب. 
 المصابير  بعيوب خلقية ف 

 
FIVEJumeirahVillage@  
FIVEJumeirahVillage#  

 
 لالستفسارات اإلعالمّية، الرجاء االتصال بـ: 

 I  |five@houseofcomms.comهاوس أوف كومز 

mailto:five@houseofcomms.com

