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الضيافة في قطر..غير!الضيافة في قطر..غير!
يشـهد قطـاع الضيافـة القطـري زخـم نمـو غـر مسـبوق 
مـع اقرتاب مونديـال 2022 فيمـا أبدى القطاع قـوة ومرونة 
كربى أمـام تداعيات جائحـة كورونا يف الوقت الذي تتسـارع 
فيـه عملية تطوير معالـم الجذب السـياحي الجديدة يف قطر 
وتتنـوع منشـآت الضيافـة يف قطـر لتلبي جميـع احتياجات 

الـزوار وتعكـس أصالة التجربة السـياحية.  
وتشـر البيانـات املتاحـة إىل أن هنـاك نحـو 107 مشـاريع 
التطويـر  قيـد  فندقيـة  غرفـة  ألـف   21.5 تضـم  فندقيـة 

مكانتهـا  قطـر  تعـزز  فيمـا  املحـي،  السـوق  يف  واإلنشـاء 
إقليميـا بقطـاع الضيافة وهـو ما يظهر واضحـا من حضور 
الفنـادق القطريـة بتصنيفـات أفضل املنشـآت الفندقية عىل 

مسـتوى الـرق األوسـط .
السـوق  يف  الجديـدة  الفنـادق  تدشـن  تسـارع  ويعكـس 
القطري جاذبية السـوق القطري واسـتعداد قطـاع الضيافة 
للطفـرة الكـربى املرتقبـة عقـب انحسـار جائحـة كورونـا 

وتأهبـه لتلبيـة اسـتحقاقات مونديـال 2022. 
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أجواء رمضانية مميزة في فندق السيجال 

الكيك الياباني »بومكخن«
متوفر اآلن في قطر مول واللؤلؤة 

بمناسـبة شـهر رمضان املبـارك، يرس فندق السـيجال بـإدارة أكور، 

أن يعلـن عـن تجهيـز املطاعم لـدى الفندق بمـا يحاكي الجـو الفريد 

واملتميـز الـذي يرافـق قدوم هـذا الشـهر الفضيـل وتقديـم اإلفطار 

والسـحور الغني بكافـة أصنافه ليكـون الفندق خيـارا موفقا يف هذا 

الشـهر املبارك سـواء مـع العائلـة أو األصدقاء. 

وكمـا عودكـم فندق السـيجال يف كل عام بأجـواء رمضانيـة متميزة 

العـام  هـذا  الكـرام  ضيوفـه  يدعـو  األصالـة،  وسـحر  بالعراقـة 

لاسـتمتاع بوجبتـي اإلفطـار والسـحور مـن خـال بوفيـه فاخـر 

يتضمـن أشـهى املأكـوالت واملروبـات والحلويـات الرمضانية التي 

تناسـب جميـع األذواق يف مطعـم »لـو سـيجالون«.

 أّمـا »أورانجـوري كافيـه«، فسـوف ينفـرد بتقديم وجبتـي اإلفطار 

والسـحور من األطبـاق الرئيسـية التقليديـة واملقّبـات باإلضافة إىل 

أصنـاف متنوعة مـن املروبـات والعصائـر والحلويـات الرمضانية 

وسـط جلسـاته الّداخليـة والخارجية.

أو  اإلفطـار  بوجبـات  االسـتمتاع  الكـرام  للضيـوف  يمكـن  كمـا 

قائمـة  خـال  مـن  واألحبـة  العائلـة  مـع  مائدتهـم  السـحورعىل 

الطلبـات الخارجيـة مـن »السـيجال تريتـور« واملعـدة مـن أطبـاق 

رمضانيـة غنيـة بالنكهـات التقليديـة واملبتكـرة، وذلـك ابتـداء مـن 

أشـخاص.  ثمانيـة  ولغايـة  شـخص 
الذّواقـة  ملتقـى  األوقـات  جميـع  يف  تريتـور«  »السـيجال  ويبقـى 
بتقديـم  العـام  هـذا  لينفـرد  والحلويـات  الشـكوالتة  ألفخرأنـواع 
مجموعـة متنوعـة من علـب الهدايـا الرمضانية التي تحتـوي عىل ألذ 
أنواع التمـور والحلويـات العربية املحرضة خصيصا للشـهر الفضيل.
وألن فنـدق السـيجال يحـرص فيمـا يقدمـه خـال الشـهر الفضيل 
أن يختتمـه عـىل النحـو املميز الـذي يليق بأيـام عيد الفطـر املبارك، 
فسـوف يقـدم لضيوفـه يف أّول وثانـي أّيـام العيـد بوفيهـا فاخـر يف 
مطعـم »لو سـيجالون« حيـث محّطـات الّطهـي املبـارش، املأكوالت 
الرقّيـة والغربيـة، باإلضافـة إىل مجموعـة مختـارة مـن املأكوالت 
البحرّيـة وأشـهى الحلويـات تتقدمها أصنـاف لذيذة مـن أطايب عيد 
الفطـر مـن املعمول، الحلويـات العربّية، الشـوكوالتة، كعـكات العيد 

باإلضافـة إىل أجمـل الهدايـا يف »السـيجال تريتور«.
وبهـذه املناسـبة املباركـة، رصح السـيد أوريليـو جـراودو مديرعام 
أكثـر  مـن  واحـداً  السـيجال  فنـدق  »يعـد  بأنـه:  السـيجال  فنـدق 
فنـادق الدوحـة تميـزاً خال شـهر رمضـان املبـارك بمـا يقدمه من 
خدمـات متميـزة ونكهـات عربيـة أصيلـة وهو مـا يجعلـه الوجهة 
املثاليـة اللتقـاء العائـات واجتمـاع األصدقـاء، ليسـتمتعوا بوجبتي 
إفطـار وسـحور فريدتن. ويسـعدني وفريـق العمل أن نتقـدم لدولة 
قطـر قيـادًة وشـعباً بأسـمى التهانـي والتربيـكات بحلـول شـهر 
رمضـان املبـارك، متمنياً أن يعيـده الله عـىل الجميع بالخـر واليمن 

والربكات«.

أعلـن مصنـع جنـان للمنتجـات الغذائية 
اليابانيـة  بومكخـن  كيكـة  توفـر  عـن 
يف قطـر مـول واللؤلـؤة تلبيـة لرغبـات 
مـن  واحـدة  اليابانـي،  املطبـخ  عشـاق 
نكهـة  اليابـان،  يف  املعجنـات  أشـهر 
ووجبـة  طبيعيـة  بمكونـات  اسـتثنائية 
شـهية خـال فـرتة بعـد الظهـرة. ومن 
املتوقـع توفـر بومخكن يف فـروع عديدة 
التوسـعية  الخطـط  خـال  مـن  قريبـا 
للمصنـع يف محات التسـوق  واملجمعات 

التجاريـة. 
وقد تـم إطـاق Baumkuchen قطر عام 
2019 مـن قبـل مصنع جنـان للمنتجات 
الغذائيـة، ليتمكـن الذواقة وعشـاق هذه 
الحلـوى مـن االسـتمتاع بالطعـم األصي 
ملنتجـات بومخكـن التـي يتـم تحضرها 
وخـربة  الطبيعيـة،  املكونـات  بأفضـل 
جنـان  مصنـع  يف  الحلويـات  صانعـي 
بإتقـان  امللتزمـن  الغذائيـة  للمنتجـات 
املخبـوزات وفـق اسـرتاتيجية مدروسـة 
اسـتخدام  خـال  مـن  عامليـة  بمعايـر 
أجود املكونـات، خـربة الحلوانين، وأعىل 

معايـر الجـودة والصحـة والنظافـة.
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فندق هيلتون اللؤلؤة
يقدم عروضًا متميزة إلجازة محلية ال تنسى

املثاليـة  الدوحـة الوجهـة  اللؤلـؤة  يشـكل فنـدق وشـقق هيلتـون 

لاسـتمتاع بإجـازة محليـة رائعـة دون الحاجـة الصطحـاب الكثر 

مـن الحقائـب والسـفر لسـاعات طويلـة بالطائـرة.

ويوفـر الفنـدق مـن فئـة الــ 5 نجـوم خدمة ممتـازة ضمـن أجواء 

فاخـرة تحاكي الوجهات املتوسـطية مـن موقعه الفريـد عىل جزيرة 

»اللؤلـؤة - قطـر«. وتتيـح كافـة غـرف الفنـدق إطـاالت سـاحرة، 

بعضهـا يطـل عـىل »بورتـو أرابيـا« وأرصفته التـي تعـج باليخوت، 

وأخـرى عـىل ممـرات »قنـاة كارتييـه« امللونـة التـي تحاكـي مدينة 

البندقيـة بتصميمهـا املبتكـر، فيما يطـل بعضها اآلخر عـىل »مدينة 

سـنرتال« بأجوائهـا الليليـة النابضـة بالحياة.
ويعتـرب الفنـدق الخيـار األمثـل لكافة الـزوار، سـواء مـن الباحثن 

باختبـار  الراغبـن  أو  البحريـة،  الواجهـة  عـن مـاذ هـادئ عـىل 

أو  املتميـزة  السـبا  أو االسـتمتاع بعاجـات  الحماسـية  املغامـرات 

الوجبـات الفاخـرة. كما يمكـن للزوار االسـرتخاء والتنعـم بالراحة 

واالسـتفادة مـن مزايـا كثـرة تتجـاوز توقعـات العمـاء يف فنـدق 

هيلتـون اللؤلـؤة.
تبـدأ مـن حجـز  الفنـدق بمسـتويات ضيافـة اسـتثنائية  ويمتـاز 

الغرفـة حتى تسـليمها، ليشـعر كافـة زوار الفندق بتمّيزهـم. وتتيح 

هـذه الشـقق فخامـة وكفـاءة عاليـة، حيـث توفـر االسـتديوهات 

واألجنحـة املعتمـدة عـىل نظـام املفاتيح الرقميـة كافة املسـتلزمات 

املريحـة للمنـزل، إضافـة إىل مرافـق وخدمـات الفنـدق الفاخـر.

وسـيجد الزوار يف شـقق الفنـدق ماذاً مريحاً سـواء اختـاروا اإلقامة 

يف االسـتديوهات املميـزة أو يف إحـدى الشـقق املؤلفـة مـن غرفـة أو 

غرفتـي نـوم، إذ يمكنهم تحضـر الوجبـات يف املطبخ املـزود بأحدث 

األجهـزة العرصيـة وتقديمها يف املسـاحة املخصصة لتنـاول الطعام، 

أو االسـرتخاء عـىل األرائـك املريحة يف غرفة املعيشـة ملشـاهدة أحدث 

الربامـج واألفام، أو االسـتمتاع بحمـام فاخر داخـل الغرف.

وتتيح رشفات الشـقق إطاالت سـاحرة ملشـاهدة غروب الشـمس يف 

جزيـرة »اللؤلـؤة«، كما تسـمح النوافـذ القابلة للفتح بدخول أشـعة 

الشـمس لُتنـر رخـام التصاميـم الداخليـة املزيـن بلمسـات ذهبية 

. عرصية

ويمكـن للراغبـن يف االحتفـال بمناسـباتهم الخاصة اختيـار الجناح 

الرئـايس أو جنـاح السـفراء يف الطابـق األخـر مـن الفنـدق، والتـي 

تنفـرد بتقديـم أقـى درجـات الفخامـة امللكيـة العرصيـة وأعـىل 

مسـتويات الخصوصيـة واألمـان، مـع خيـارات الغـرف املتصلة.

وعـاوة عـىل ذلـك، يوفـر الفنـدق مجموعـة متنوعـة مـن املطاعـم 

الفاخـرة، عـىل رأسـها مطعـم »ذا كيتشـن« العـرصي الـذي يقـدم 

وجبـات الفطـور والغـداء والعشـاء من املأكـوالت الصحيـة الخاصة 

بعامـة »هيلتـون« واملحـرضة مـن تشـكيلة مختـارة بعنايـة مـن 

الطازجـة. املكونـات 

وبـدوره، يعـد »مالبـري تافـرن« الوجهـة املثاليـة للـزوار الراغبـن 

بقضـاء أوقـات مليئـة باملـرح برفقـة أصدقائهـم، حيـث يمكنهـم 

االسـتمتاع بمشـاهدة املباريـات الرياضيـة املبارشة، أو املشـاركة يف 

لعبـة بليـاردو أو قضـاء أمسـية هادئـة عـىل وقـع أنغام املوسـيقى 

الحيـة. وخـال األشـهر البـاردة، يتحـول تـراس املطعـم إىل وجهـٍة 

فريـدٍة تقـدم أبـرز تجـارب الطعـام والرتفيـه يف العاصمـة الدوحة.

أمـا مطعـم »ليفانتن« الـذي سـيفتح أبوابـه قريبا، يسـتقبل زواره 

عىل العشـاء فقـط متيحاً لهـم االسـتمتاع برفقة العائلـة واألصدقاء 

والتلـذذ بقائمـة الطعـام التـي تضـم أشـهى األطبـاق املتوسـطية 

املتنوعـة، والتـي يحرضهـا بعناية الشـيف اللبنانـي العاملـي واملبدع 

املحليـة  والحلويـات  املشـوية  اللحـوم  أطبـاق  وتنقـل  بـرزة.  جـو 

الضيـوف إىل غابـات األرز اللبنانيـة العطـرة. ويحلـو للـزّوار خـال 

الدافئـة االسـتمتاع بتجربـة املأكـوالت الشـهية يف الهـواء  األشـهر 

. لطلق ا

مـن جانبه، يوفـر ركن مروبـات »ال برجوال« الواقـع بجوار حوض 

السـباحة فرصـة االسـرتخاء واالسـتمتاع بأشـعة الشـمس الدافئة 

أثناء التلذذ بأشـهى املقبـات الخفيفة واملروبـات املحرضة بعناية. 

أمـا »لوبي كافيـه« الفاخـر فيقدم أشـهى أصناف القهـوة الطازجة 

وأفخـر أنواع الشـاي، إىل جانـب املعجنات الفرنسـية الطازجة الحلوة 

منهـا واملالحة كما يقدم جلسـة الشـاي كل يـوم ابتداء من السـاعة 

2 بعـد الظهر وحتى 6 مسـاء.

ويوفـر الفنـدق العديـد مـن خيـارات االسـرتخاء، سـواء بالجلـوس 

بجـوار حوض السـباحة الخارجي أو االسـتمتاع بالجلسـات الفاخرة 

يف النـادي الصحـي وسـبا »إيفوريـا« الخـاص بعامـة »هيلتـون«، 

للـزوار  ويمكـن  العالـم.  حـول  متنوعـة  تقاليـد  مـن  واملسـتوحى 

االسـتمتاع بالتشـكيلة الحرصية من عاجـات الجمال واالسـرتخاء، 

واسـتكمال تجربتهـم باختبـار غـرف السـاونا واالنتقال بعـد ذلك إىل 

مسـاحة االسـرتخاء املتميـزة.

كمـا يسـتطيع الضيـوف االسـتمتاع بأجـواء اإلجـازة الحقيقيـة يف 

حوض السـباحة املـزود بأنظمة للتحكـم بدرجة الحـرارة، فضاً عن 

الحفـاظ عـىل لياقتهم البدنيـة يف الصالة الرياضية املجهـزة بالكامل، 

والتـي تضـم قسـماً خاصـاً بالسـيدات، تحـت إرشاف الخـرباء مـن 

الشـخصين. املدربن 

بالعديـد مـن  االسـتمتاع  الصغـار  لألحبـة  األطفـال  نـادي  ويتيـح 

األلعاب واألنشـطة التفاعليـة تحت إرشاف الفريـق الخبر يف الفندق.

ويوفـر مركـز األعمـال التابـع للفنـدق خدماتـه عـىل مدار السـاعة 

ويلبـي كافـة املتطلبـات، فضـًا عـن إمكانيـة حجـز واحـدة مـن 

قاعـات االجتماعـات السـت املتطـورة.

وهكـذا، تعـد اإلجـازات املحليـة خيـاراً مثاليـاً لـألزواج والعائـات 

واألصدقـاء مـن أصحـاب الوقت املحـدود، ويشـكل هيلتـون اللؤلؤة 

لهـم  ويتيـح  الـزوار  متطلبـات  كافـة  يلبـي  إذ  األمثـل،  الوجهـة 

االسـرتخاء واالسـتمتاع بأجمـل األوقـات دون تكبـد عنـاء السـفر.

ويجـدر بالذكـر أن فنـدق هيلتـون اللؤلؤة يتبـع بروتوكـول هيلتون 

كلـن سـتاي الجديـد الـذي أطلقتـه فنـادق هيلتـون، وهـو عبـارة 

عـن مجموعة مـن املعايـر واإلجـراءات املتعلقـة بعمليـات النظافة 

والتعقيـم يف مرافـق العامـة حـول العالم.
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ُيعـد شـهر رمضـان الكريم الوقـت املميز مـن العام الـذي يجتمع 

فيـه األصدقـاء والعائلـة لاحتفـاء بـكل ما هـو مهـم يف الحياة. 

ومـن هذا املنطلـق، حرصنـا يف فندق ريتـز كارلتـون، الدوحة هذا 

العـام عـىل تقديـم تجربة فاخـرة لـك وألحبائـك، حيـث يمكنكم 

بأجمـل  واالحتفـال  األصيلـة  شـهررمضان  بتقاليـد  االسـتمتاع 

الفريدة. اللحظـات 

بلمسـات رشقيـة  انغمـس معنـا يف طقـوس رمضانيـة أصيلـة 

مميـزة سـتأخذك بعيـًدا إىل عالـم مـن الخيـال مـع أجـواء “ليايل 

رمضـان” يف فندق ريتـز كارلتـون، الدوحة، حيث تتناغـم األجواًء 

الروحانيـة مـع روح الشـهر الفضيـل، لضمـان حصولكـم هـذا 

العـام عـىل شـهر رمضـان اسـتثنائي يف فنـدق ريتـز كارلتـون، 

الدوحـة مـع مجموعة مـن املفاجـآت الرائعـة، وعـروض الطهي 

املميـزة، والتقاليـد الرمضانيـة الفريـدة مـن نوعهـا.

الفضيـل، يحتفـي فنـدق ريتـز كارلتـون،  ومـع حلـول الشـهر 

الدوحـة بانضمـام ثاثـة طهـاة جـدد لفريـق الطهـي املحـرتف 

النكهـات  بـن  تجمـع  مميـزة  طعـام  تجـارب  ليقدمـوا  لدينـا، 

التقليديـة والوصفـات األصليـة، مـع تقنيـات وملسـات تحضـر 

الطعـام العرصيـة، حيـث يمكـن للضيـوف االسـتمتاع بمجموعة 

رحـات  نجـاح  تجسـد  التـي  الفريـدة  الشـهية  الخلطـات  مـن 

الفنـدق. يف  الجديـدة  الطهـي 

اسـتمتع بتنـاول الطعـام تحـت ضـوء النجـوم الرباقـة، بينمـا 

تتناغـم األنـوار الخافتـة والشـموع لتضفـي عـىل املـكان رونًقـا 

مميـًزا يمنحـك الشـعور باالسـرتخاء والسـكينة، حيـث تحيـط 

بـك أقـواس مصممـة عـىل نحـو يداعـب حـس الجمـال، لتقـدم 

لكـم أجـواء مثالية لجلسـاتكم العائليـة واالسـتمتاع بالتجهيزات 

املميـزة واألطبـاق االسـتثنائية.

نعدكـم يف فنـدق ريتز كارلتـون، الدوحـة بتجربة إفطار وسـحور 

شـهية وفاخـرة خـال شـهر رمضـان املبـارك، حيـث يمكنكـم 

االنغمـاس يف الخيـارات الشـهية والفاخرة املسـتوحاة من الرق 

األوسـط. يمكنكـم االسـتمتاع بالبوفيـه املميـز يف الهـواء الطلـق 

مـع تشـكيلة مـن األطبـاق الفاخـرة، فقائمـة الطعـام تحتـوي 

عـىل خيـارات متنوعة سـتثر إعجـاب كل األذواق. سـوف يحرص 

تقديـم  عـىل  متواصـل  بشـكل  لدينـا  املحـرتف  الطهـاة   فريـق 

مـع  رمضـان  شـهر  خـال  للضيـوف  ُتنـى  ال  طعـام  تجـارب 

خيـارات اسـتثنائية مـن األطبـاق الفاخـرة والشـهية.

تقـدم محطـات الطهـي الحية املتعـددة تجربـة مميـزة للضيوف 

أذواقهـم  لتناسـب  أطباقهـم  مكونـات  اختيـار  يمكنهـم  حيـث 

تنـس  ال  املعكرونـة.  إىل  ووصـوالً  الفتـة  مـن  بـدًءا  الشـخصية 

االنغمـاس يف الطعـم املميـز للحم الضـأن الشـهي وأوزي الدجاج 

خبـر  يوهانـس،  الشـيف  يحـرص  سـوف  الرقـي.  األرز  مـع 

النكهـات، عىل تحضر تشـكيلة مـن الحلويـات املميزة بلمسـاته 

الخاصـة التـي تضمن انغماسـك يف النكهـات الجديـدة مثل بودنغ 

التمـر مـع الدبـس، وخيـارات حلـوى أم عـي املميـزة التـي قـد 

تكـون لـم تجربهـا مـن قبـل، مثـل حلـوى أم عـي بمـاء الـورد، 

وحلـوى أم عـي بشـاي الكـرك، وغرهـا الكثـر.

حرصنـا يف فندق ريتـز كارلتـون، الدوحة أن يكون شـهر رمضان 

هـذا العـام مميًزا مـن كل الجوانب، حيـث أصبح بإمـكان الجميع 

لضمـان  الخارجيـة  الطعـام  توريـد  خدمـات  مـن  االسـتفادة 

الحصـول عـىل تجربة رمضانيـة خاصة يف أجواء أكثـر خصوصية 

وحميميـة يف املنـزل أو أي مكان مـن اختياركـم. يمكنكم اآلن مع 

عـرض “ليـايل رمضان” اسـتضافة األصدقـاء والعائلـة يف منزلكم 

أو أي مـكان خـاص بكم والحصول عـىل تجربـة رمضانية مميزة 

مقدمـة من ريتـز كارلتـون، الدوحة.

اسـتمتع بخيـارات الطعـام الشـهية خال شـهر رمضـان الكريم 

يف منزلـك مـع صنـدوق اإلفطـار الـذي سـيصلك إىل بـاب بيتـك، 

حيث يشـتمل الصنـدوق عىل تمـر وعصائر رمضانيـة، ومجموعة 

مـن  مختـارة  وتشـكيلة  والبـاردة،  السـاخنة  التقليديـة  املـزات 

الخبـز الحـريف الطازج، والحسـاء، واألطباق الرئيسـية والحلويات 

الرمضانيـة مع تشـكيلة مختارة مـن الفواكه الطازجـة املقطعة.

يسـتقبل فنـدق ريتـز كارلتـون، الدوحـة الضيـوف يف مطعـم بي 

الونـج، وصالـة بهـو الفنـدق “لوبـي الونـج”، وسـل آنـد مييـل، 

ومطعـم  STKالدوحـة الضيـوف خال شـهر رمضان مـن غروب 

12 صباًحا. الشـمس وحتـى السـاعة 

سـعر اإلفطـار أو السـحور 250 ر.ق. للشـخص الواحـد ؛ 175 ر. 

ق. للشـخص الواحـد لتوصيـل اإلفطار؛  125 ر.ق. شـامل الطعام 

واملروبـات الرمضانيـة لألطفال مـن عمـر 6 إىل 11 عاًما.

انطلق في رحلة مثيرة مع أطباق شرق 
أوسطية مميزة مع “ليالي رمضان”

في فندق ريتز 
كارلتون، الدوحة
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R A M A D A N  K A R E E M

The Holy Month of Ramadan brings with it blessings and goodwill to all. 
We invite you to celebrate this season at Sharq Village & Spa, A Ritz-Carlton Hotel.

شهر رمضان الكريم، شهر المودة و التآزر.
ندعوك لالحتفال بهذا الشهر المبارك في منتجع فريج الشرق، فندق الريتز كارلتون

Scan the QR code to discover our Ramadan offerings

امسح رمز االستجابة السريعة الكتشاف عروض رمضان لدينا

للمعلومات و الحجز: 8326 5594 •  Information and reservation: 5594 8326

طريق راس أبو عبود  ص.ب 26662  الدوحة،  قطر •  Ras Abu Aboud Street, PO Box 26662 Doha, Qatar

فندق ومنتجع الشرق فندق ريتز كارلتون 
يعد بتجربة إفطار وسحور ال تنسى خالل رمضان المبارك

بمناسـبة شـهر رمضـان املبـارك، يسـتقبل فنـدق ومنتجـع الـرق، فنـدق 

ريتـز كارلتون شـهر رمضـان الفضيل بأجـواء احتفالية مميزة مـع الحفاظ 

عـىل أعـىل معاير السـامة، فأولويتنـا القصوى هـي حماية صحـة ضيوفنا 

الكـرام يف ظل هـذه األوقـات االسـتثنائية لذلك يلتـزم فنـدق ومنتجع الرق 

بكافـة اإلجـراءات االحرتازيـة املتعلقـة بكوفيـد19- الصـادرة عـن الدولـة 

لضمـان احتفـال ضيوفنـا الكرام بالشـهر املبـارك يف بيئـة آمنة.

يفضـل الكثـر قضـاء أمسـيات رمضـان مـع أحبائهـم واالسـتمتاع بوجبة 

إفطـار أو سـحور هادئـة يف املنـزل، بإمكانهم طلـب علبة »نكهـات الرق« 

معايـر  أعـىل  مراعـاة  مـع  منازلهـم  عتبـة  إىل  إيصالهـا  عـىل  وسـنحرص 

السـامة، مـع قائمـة منسـقة مـن النكهـات العربيـة والعاملية مـن مطابخ 

الليـوان، باريسـا، إيريـس والسـيدرو الونج.

ال تفـوت أطباقنـا املميزة مـن الرق مثـل بودنغ التمـر من مطعم الجلسـة 

ووصفاتنـا الخاصـة ألم عي بتوقيع الشـيف طه أو شـاورما الدجـاج اللذيذة 

مـن الليـوان مـن إعداد الشـيف عمـار. باإلضافـة إىل ذلـك، بإمـكان ضيوفنا 

االسـتمتاع بأشـهى أنـواع الكبـاب مـن باريسـا أو الغواكامـول الشـهر مع 

رقائـق الناتشـو املقرمشـة مـن السـيدرو. ومـن األطبـاق التي تاقـي إقباال 

كبـرا والخاصـة بآيريـس بـوك بـول الطـازج مـع الروبيـان مـع تشـكيلة 

مـن الكوكتيـات املنعشـة... أطبـاق سـتعزز مـن مسـتوى وجبـة اإلفطـار 

والسـحور مـع العائلـة واألحبة.

اإلفطار والسحور »نكهات الرق:
111 ر.ق	  عادي )يكفي لشخص واحد( 

222 ر.ق	  ديلوكس )يكفي لشخصن( 

مميز )يكفي لثاث أشـخاص( 333 ر.ق	 

5 مسـاًء حتـى  املواعيـد: سـيتم اسـتام طلبـات التوصيـل مـن السـاعة 
10 مسـاًء  السـاعة 

 55398007 44256666 أو واتس اب  للطلبات: هاتف 
إقامة رمضان يف فنـدق ومنتجع الرق، فندق ريتز كارلتون 

مـن األجـواء الهادئـة للمنتجـع إىل النكهـات الرمضانيـة املميـزة يف املطاعم، 

تـم إعـداد كل التجهيزات السـتضافتكم

توفـر يصل إىل ٪25 عىل إقامتك يف غرفـة ديلوكس مطلة عىل املنتجع 

إفطار لشـخصن بالغن كحد أقى

الروط واألحكام 
• يمكـن االسـتفادة مـن فطـور الصبـاح بـدالً مـن اإلفطـار ، يف حـال طلب 

الضيـف ذلـك. ينطبـق ذلـك طوال فـرتة إقامـة الضيـوف وال يمكـن التعديل.

• ال يمكـن الجمع بن العرض الرتويجي وأي عرض آخر

الصاحيـة: من 12 أبريل إىل12  مايو 2021
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رمضان كريم
عـش أجواء اإلفطار و السحور األصيلة عىل ضفاف بركة السباحة كل يوم ابتداءا من غروب الشمس اىل غاية منتصف الليل

مقابل 145 ريال قطري للشخص الواحد. قم بإكتشاف مأدبة رمضانية فخمة يف خصوصية تامة عىل مهبط الهيليكوبرت 

بينÀ تستمع ¿نظر الدوحة الخالب، أو بتجربة وجبة الشاي العر� الرفيع باللو� الونج مقابل 220 ريال قطري لشخص¶

 
ريال قطري لشخص¶      

قاÄة رمضان لإلفطار و وجبة الشاي العر� الرفيع متوفرة لألخد أو التوصيل

للحجز أو لوضع الطلبات، يرجى اإلتصال أو مراسلتنا عن طريق الواتساب عىل 2798 5506 (974

JWrestaurants.doha@marriott.com Èأو عىل الربيد اإللكرتو

(

ريال قطري ألربعة أشخاص  490قاÄة اإلفطار و السحور
 220وجبة الشاي العر� الرفيع
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أطلـق فنـدق حيـاة ريجنـي أوريكـس الدوحـة، أول فنـادق 
عامـة حياة ريجنـي يف قطـر، والواقع بقرب مطـار الدوحة 
الـدويل، باقـة مـن العـروض املميـزة لشـهر رمضـان املبارك 
والتـي تـم تصميمهـا لتناسـب العائلة واألفـراد، مـع االلتزام 
التـام بكافـة اإلجـراءات الوقائيـة واالحرتازية واالشـرتاطات 
بالتعـاون  العامـة  الصحـة  وزارة  مـن  الصـادرة  الصحيـة 
والتنسـيق مـع املجلـس الوطنـي للسـياحة واملسـتلهمة من 

بنـود برنامـج قطـر نظيفة.
وسـرحب مطعـم “تشويسـز”  بكافـة ضيوفـه وزواره مـن 
خـال بوفيه اإلفطـار املميـز واملسـتوحى من طريـق الحرير 
التاريخيـة والـذي سـيوفر فرصـة تجربـة أشـهى األطبـاق 
العامليـة مع ملسـات خاصة مـن الدول التـي يمر بهـا انطاقاً 
من أندونيسـيا، مـروراً بـكل من الصـن، والهند، ودول آسـيا 

الوسـطى، والـرق األوسـط، وتركيـا وصـوالً إىل دول حـوض 
 . ملتوسط ا

ولاسـتمتاع بأفضـل األجـواء الرمضانيـة املسـائية يف الهـواء 
الطلق، يوفـر مطعم “حديقـة النافورة” خال وجبة السـحور 
األطبـاق  مـن  ومجموعـة  املقبـات،  مـن  متنوعـة  تشـكيلة 
الرمضانيـة املميـزة ذات الطابـع الخـاص، باإلضافـة إىل ركن 

الشـواء الحـي وخيـارات متنوعـة مـن الحلويـات والعصائـر 
بـدءاً مـن السـاعة 9:30 مسـاًء وحتـى 11:30 مسـاًء.

يف هـذه املناسـبة قال جوليـان جونزالفيـس، مدير عـام فندق 
حياة ريجنـي أوريكس الدوحة: “سـواء كان ضيوفنا يرغبون 
يف تنـاول إفطارهـم أو تجربة األجواء الرمضانية السـاحرة مع 
العائلـة واألصدقـاء، سـيقدم فنـدق حيـاة ريجنـي أوريكس 

وسـحور  إفطـار  تجربتـي  الفضيـل  الشـهر  خـال  الدوحـة 
أصيلتـن مـع مجموعـة غنية مـن األطبـاق املختـارة بعناية. 
حيـث سـيوفر بوفيـه إفطـار مطعـم “تشويسـز” تشـكيلة 
متنوعـة مـن األطبـاق العامليـة املسـتوحاة من طريـق الحرير 
واملحرضة من أشـهى املكونـات الطازجة، باإلضافـة إىل التمور 
واملروبـات الرمضانيـة، واللحـوم الطازجـة. فيمـا سـيقدم 

سـحور حديقة النافـورة أفضـل األجـواء الرمضانيـة الهادئة 
التـي تعرب عـن جوهـر األصالـة العربية”. 

وأضـاف: “باألصالـة عـن نفـي، وبالنيابـة عـن فريـق عمل 
للجميـع  أتمنـى  الدوحـة،  أوريكـس  ريجنـي  حيـاة  فنـدق 
والخـر  باليمـن  علينـا  اللـه  يعيـده  وأن  مبـاركاً،  رمضـان 

والسـام”.  والـربكات 

حياة ريجنسي أوريكس الدوحةحياة ريجنسي أوريكس الدوحة
يستقبل الشهر الفضيل بعروض إفطار وسحور مميزة

مطعم ليفانتين يفتتح أبوابه في فندق وشقق هيلتون 
اللؤلؤة الدوحة مع حلول شهر رمضان المبارك

أعلـن فنـدق وشـقق هيلتون اللؤلـؤة الدوحـة عن افتتـاح مطعم 
ليفانتـن الراقـي، الوجهـة العرصيـة ملأكوالت املطبـخ الرقي يف 
قطـر، بالتزامـن مـع أول أيام شـهر رمضـان املبـارك، تأكيداً عىل 
أهميـة التجـارب التشـاركية التـي يحلـو خالهـا تنـاول الطعام 
سـوياً يف الهـواء الطلـق عـىل الـرتاس الفسـيح حيـث سـيقدم 
ليفانتـن وجبـات اإلفطـار والسـحور يوميـاً، مـع قوائـم طعام 
متغـرة أسـبوعياً توفـر للذواقة تجـارب متنوعة ومتميـزة طيلة 

الفضيل.  الشـهر 
وسيسـتمتع الضيـوف بوجبة إفطار غنيـة باألطبـاق الرمضانية 
املفضلـة، مثـل شـوربة العـدس مـع التوابـل واملقبـات البـاردة 
والسـلطات واملقبـات السـاخنة ومحطـة الطهـي الحيـة، التـي 
اللحـوم  مـن  مختلفـة  وخيـارات  الضـأن  بلحـم  األوزي  تقـّدم 
واألسـماك والخضار املشـوية. باإلضافة إىل تشـكيلٍة واسـعة من 
الحلويـات الخاصة، والتي تشـمل حلوى أم عي وأشـهر األصناف 
واملكـرسات  والتمـر  الفاكهـة  أطبـاق  مـع  والعامليـة،  الرقيـة 

والعصائـر الخاصـة برمضـان واللبـن واملياه.
بينمـا تبـدأ وجبة السـحور بالتمـر والفاكهة واللبن وقمـر الدين، 
تليهـا املقبـات البـاردة والسـلطات وخيـارات وفرة مـن اللحوم 
البـاردة واألجبـان واملأكوالت الرقيـة املميزة كالخبـز واملعجنات 
الطازجـة والحـاوة والزبـادي، إىل جانـب أبـرز أطايـب الفطـور 

الرقـي السـاخنة ومجموعة مـن الحلويات الشـهرة.
ويمكـن للزوار التلـذذ بقائمة ليفانتن االسـتثنائية، وهي حصيلة 
تعـاون بـن فريـق الطهـي البـارز يف الفنـدق والشـيف اللبنانـي 
الشـهر جو بـرزة، وذلـك داخل املطعـم أو يف الهواء الطلق وسـط 
أجـواء مميـزة ترافق عمليـة تحضر أشـهى املأكـوالت الرقية، 
واملأكـوالت  الفحـم  عـىل  واملشـوية  املتّبلـة  اللحـوم  فيهـا  بمـا 
البحريـة والخـرضاوات ولحـم الضـأن والدجـاج املشـوي والخبز 
الطـازج، مـع تجربـٍة تقليديـة أصيلـة يحلـو خالها االسـتمتاع 

بمـذاق الشـاي املغربـي عـىل الرتاس الفسـيح. 
العـام  املديـر  الوحيـدي،  املوضـوع، قـال حسـن  وتعليقـاً عـىل 
العائـات  للقـاء  األمثـل  الوجهـة  املطعـم  “يجّسـد  للفنـدق: 

واألصدقـاء خـال شـهر رمضـان املبـارك واالسـتمتاع بأجـواء 
التلـذذ  الضيـوف  يسـتطيع  حيـث  الخاصـة،  الفضيـل  الشـهر 
وسـط  املتوسـطية  األجـواء  تعكـس  التـي  الرقيـة  باألطايـب 
زواره  جميـع  أذواق  تلبيـة  عـىل  ليفانتـن  ويحـرص  الدوحـة. 
واالرتقـاء بتجربتهـم إىل مسـتوياٍت ال ُتضاهـى، بفضـل أجوائـه 
الرائعـة وفريـق عمله البارع بقيادة الشـيف الشـهر جـو برزة”.
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م�س�بق  غ�ر  جناح�ا  قط�ر  يف  ويندي�ز  �سل�س�لة  �س�هدت 

�س�نوات   3 م�ن  الدول�ة  يف  فروعه�ا  اأول  افتت�اح  من�ذ 
م�ن  الكب�ر  الإقب�ال  خ�ال  م�ن  النج�اح  ه�ذا  يظه�ر  و 
يف  عمائن�ا  اأذواق  متي�ز  يوؤك�د  مم�ا  الربغ�ر  حمب�ي 

لويندي�ز. اختياره�م  موا�سل�ة  و  قط�ر 
خط�ة  يف  معل�م  اأول  قط�ر  يف  الأول  وين�دي  ف�رع  اعت�رب 

يف  اأخ�رى  ف�روع  افتت�اح  تت�سم�ن  ومتكامل�ة  �س�املة 
ويندي�ز  جن�اح  �س�ر  ويعت�رب  قط�ر.  يف  خمتلف�ة  مناط�ق 
عالي�ة  وخدماته�ا  الطازج�ة  مبكوناته�ا  ا�س�تهارها  ه�و 
القائم�ة  تق�دم  و   . العم�اء  توقع�ات  تف�وق  الت�ي  اجل�ودة 

وال�س�لطات  والربغ�ر  الوجب�ات  م�ن  وا�س�عة  جمموع�ة 
لفائ�ف  مث�ل  اجلانبي�ة  والأطب�اق  اخلفيف�ة  والوجب�ات 

املخب�وزة. والبطاط�ا  والناغت��س  الدج�اج 

 3 افتت�اح  خ�ال  م�ن  كذل�ك  ويندي�ز  جن�اح  يتاأك�د  و 
الأندل��س  حمط�ة   ، اجلزي�رة  )حمط�ة  قط�ر  يف  ف�روع 
موا�سل�ة  عل�ى  ي�س�جعنا  مم�ا  امل�س�يلة(،   وحمط�ة 

م�ن  الأه�م  و  الطع�ام،  األ�ذ  و  اخلدم�ات  اأف�س�ل  تق�دمي 

لعمائن�ا  خمتلف�ة  اختي�ارات  ط�رح  و  التجدي�د  ذل�ك 
الأذواق. جمي�ع  بذل�ك  لرن�س�ي  الك�رام 

اخلدم�ات  اأف�س�ل  تق�دمي  عل�ى  ويندي�ز  يف  تعهدن�ا  و 
ال�س�امة،  معاي�ر  اأعل�ى  عل�ى  دائم�ا  املحافظ�ة  م�ع 
عمائن�ا  �سح�ة  حماي�ة  ه�ي  الق�س�وى  فاأولويتن�ا 
تق�سي�ة  و  قوائمن�ا  ماتقدم�ه  باأل�ذ  ا�س�تمتاعهم  ل�سم�ان 

الأ�سدق�اء. اأو  العائل�ة  رفق�ة  ممت�ع  وق�ت 

• ن�ستقبلكم الآن يف فرعنا اجلديد وينديز الدحيل.

نكهات غنية ال تقاوم من سينابون قطر

جودة المنتجات هي سر 
نجاح سلسلة وينديز 

ال�س�ينابون  و  ال�س�ينابون  حمب�ي  باإم�كان  لي��س 
ال�ذي  الكرمي�ي  و  الغن�ي  الطع�م  مقاوم�ة  رول�ز 
متوا�س�ل  بجه�د  نعم�ل  قط�ر،   �س�ينابون  تقدم�ه 
جمي�ع  لتلبي�ة  املثالي�ة  اخلدم�ة  تق�دمي  عل�ى 
لمثي�ل  ج�ودة  تق�دمي  ذل�ك  م�ن  والأه�م  الأذواق 
باأل�ذ  الإ�س�تمتاع  اجلمي�ع  باإم�كان  ملنتجاتن�ا،  له�ا 
جترب�ة  خل�ق  ه�و  النهائ�ي  فهدفن�ا  �س�ينابون 
ل�س�ينابون  �سديق�ا  زائ�ر  كل  م�ن  جتع�ل  فري�دة 

. قط�ر
ل  قط�ر  �س�ينابون  يقدمه�ا  الت�ي  العرو��س 
وتلبي�ة  خلدمتك�م  متواج�دون  وموظفون�ا  تنته�ي 
ال�س�وكولتة  حمب�ي  م�ن  كن�ت  ف�س�واء  طلباتك�م، 
م�كان  املن�س�ود،  امل�كان  ه�و  ف�س�ينابون  القرف�ة  اأو 

الوق�ت  بع��س  لتق�سي�ة  منا�س�ب  ع�س�ري  و  مري�ح 
م�ع الأ�سدق�اء اأو العائل�ة اأو تق�سي�ة بع��س الوق�ت 
الإ�س�تمتاع  باإمكان�ك  كت�اب،  برفق�ة  مبف�ردك 
البونبايت��س  او  املينيب�ون  اأو  بال�س�ينابون 
الكا�س�يكية  بالنكه�ة  متوف�رون  جميعه�م  اللطيف�ة 

الكرامي�ل.  اأو  ال�س�وكولتة  اأو 
كل  ال�س�ينابون،  حمب�ي  ل�دى  املف�س�ل  امل�كان 
القه�وة  اأك�واب  و  الف�رن  م�ن  طازج�ة  منتجاتن�ا 

املح�س�رة م�ن اأف�س�ل اأن�واع ال�ن و حب�وب القه�وة. 

نف�س�ك  �س�تجد  م�رة  لأول  �س�ينابون  جترب�ة  عن�د 
باملزي�د.  ال�س�تمتاع  و  لت�ذوق  عائ�دا 

ف�س�تيفال  دوح�ة  �س�ينابون  يف  بانتظارك�م    •
. اجلدي�د  �س�يتي 

بإمكانك االستمتاع بالسينابون أو 

المينيبون او البونبايتس اللطيفة 

جميعهم متوفرون بالنكهة 

الكالسيكية أو الشوكوالتة أو 

الكراميل
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واأح�دث  اأك�رب  �س�لوى،  �س�اطئ  هيلت�ون  وفل�ل  منتج�ع  اأعل�ن 
»لي�ايل  عرو��س  اإط�اق  قط�ر،  يف  وترفيهي�ة  �س�ياحية  وجه�ة 

ل�س�هر  املخ�س�س�ة  الباق�ات  م�ن  جمموع�ة  وه�ي  رم�س�ان«، 
ووجب�ات  وفل�ل  غ�رف  تت�سم�ن  والت�ي  الع�ام،  له�ذا  رم�س�ان 
الوق�ت  لق�س�اء  لل�سي�وف  وممي�زة  خا�س�ًة  و�س�حور  اإفط�ار 
اخلا�س�ة  والفل�ل  غرفه�م  يف  براح�ة  والأ�سدق�اء  العائل�ة  م�ع 
املتنوع�ة  الطع�ام  اأطب�اق  تن�اول  بتج�ارب  وال�س�تمتاع  به�م 

املنتج�ع. داخ�ل  خمت�ارة  مطاع�م  يف 
ه�ذا  يف  ا�س�تثنائية  فر�س�ة  لل�سي�وف  املنتج�ع  وُيق�دم 
اأحبائه�م  م�ع  العم�ر  م�ن  جترب�ة  لعي��س  الف�سي�ل  ال�س�هر 
ابت�داًء  الفاخ�رة  الغ�رف  باق�ات  م�ن  جمموع�ة  خ�ال  م�ن 
الإفط�ار  وجبت�ي  تت�سم�ن  والت�ي  قط�ري  ري�ال   1099 م�ن 

وال�س�حور.

يف  الإفط�ار  بوجب�ات  ال�س�تمتاع  لل�سي�وف  مُيك�ن  كم�ا 

كيت�س�ن،  �س�وق  م�ن  الأ�سلي�ة  بالنكه�ات  املمزوج�ة  املنتج�ع 

ومع�دة  ُمن�س�قة  طع�ام  قوائ�م  ب�ن  م�ن  الختي�ار  وميكنه�م 

الأ�س�بوع. يف  اأي�ام   7 م�دار  عل�ى  خ�سي�س�ًا 
قائم�ة  املنتج�ع  وُيق�دم  ال�س�حور،  لوجب�ات  بالن�س�بة  اأم�ا 
امل�س�بح  بجان�ب  اأو  الغ�رف،  يف  اإم�ا  الطع�ام  لتن�اول  خي�ارات 

قائم�ة  م�ع  ال�س�احرة  ب�اي  �س�اوث  مطع�م  برك�ة  عل�ى  املط�ل 
به�ا. خا�س�ة  طع�ام 

بتجرب�ة  ال�س�تمتاع  فيمكنه�م  ال�س�اطئية،  الفل�ل  ول�سي�وف 

امل�سمم�ة  علب�ة«  يف  »ال�س�حور  باق�ة  م�ع  ح�سري�ة  طع�ام 
الأذواق.  جمي�ع  تنا�س�ب  خي�ارات  له�م  لتق�دم  خ�سي�س�ًا 
يف  خا��س  عائل�ي  اإفط�ار  حج�ز  خدم�ة  تق�دمي  اإىل  بالإ�ساف�ة 

ال�س�اطئية. الفي�ا  يف  اقامته�م  اأثن�اء  اخلا�س�ة  احلديق�ة 

برنام�ج  �س�لوى  �س�اطئ  هيلت�ون  وفل�ل  منتج�ع  اأطل�ق  كم�ا 
لت�س�جيع   )#WorkOutThisRamadan( #مترن_يف_رم�س�ان 
و�سح�ي  ن�س�ط  حي�اة  من�ط  عل�ى  احلف�اظ  عل�ى  ال�سي�وف 

للرك��س  خط�ة  له�م  يوف�ر  حي�ث  رم�س�ان،  �س�هر  خ�ال 
امل�س�ي  اإىل  بالإ�ساف�ة  املنتج�ع،  مناط�ق  خاله�ا  يكت�س�فون 

اخل�اب. البح�ر  �س�اطئ  ط�ول  عل�ى  الرم�ال  عل�ى 
ع�ام  مدي�ر   – جيلي�ز  ت�س�ارلز  اإتي�ان  عّل�ق  املنا�س�بة،  به�ذه 
باق�ة  »م�ع  بالق�ول:  �س�لوى  �س�اطئ  هليت�ون  وفل�ل  منتج�ع 

ل�سيوفن�ا  نق�دم  لأن  ن�س�عى  رم�س�ان،  لي�ايل  عرو��س 
جترب�ة ا�س�تثنائية يف م�كان ل ي�س�به غ�ره يف ه�ذا ال�س�هر 
لتعزي�ز  بعناي�ة  خمت�ارة  باق�ات  باإع�داد  قمن�ا  ولق�د  الك�رمي. 

وفل�ل  منتج�ع  يف  الطع�ام  تن�اول  وجترب�ة  الإقام�ة  جترب�ة 
املنتج�ع  فري�ق  وع�ن  عن�ي  بالنياب�ة  �س�لوى.  �س�اطئ  هيلت�ون 
الف�سي�ل«. ال�س�هر  مبنا�س�بة  نهنئك�م  في�ه،  العامل�ن  وكل 

تجربة رمضانية استثنائية في 
منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى 
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الرجاء زيارة موقع الخطوط الجوية الرتكية.كوم ملعرفة املزيد عن معايري السفر لدينا وتفاصيل أخرى

لقد حظيت معايري النظافة لدينا مبكافأة املاسة من رشكة أبيكس املدعومة من قبل موقع سمبل فالي

حامية فائقة ، نظافة فائقة
متتع برحلة صحية مع كل التدابري الوقائية املتبعة بأدق التفاصيل

من أجل سالمتك عىل منت الطائرة


