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أجواء رمضانية ساحرة أجواء رمضانية ساحرة 
في فنادق الدوحةفي فنادق الدوحة

تطــرح الفنــادق القطريــة باقــة مــن العــروض الفندقية، 

وخيــارات املأكــوالت واملرشوبــات  خــال شــهر رمضــان 

ــل  ــم أجم ــى تقدي ــادق ع ــس  الفن ــا تتناف ــارك فيم املب

ــك  ــوف، وذل ــاً للضي ــا جذب ــة وأكثره ــام الرمضاني الخي

ــي  ــراث املح ــن ال ــتوحى م ــم املس ــال التصمي ــن خ م

وتنويــع البوفيهــات والضيافــة املتميــزة التــي تتناســب 

ــة إىل  ــم، باإلضاف ــهر الكري ــذا الش ــادئ ه ــم ومب ــع قي م

تقديــم باقــات ســعرية متنوعــة خــال فرتــي اإلفطــار 

والســحور ذلــك إلتاحــة الفرصــة ألكــر عــدد مــن األرس 

واألفــراد لاســتفادة مــن األجــواء املميــزة التــي تقدمهــا 

ــة. ــام الرمضاني الخي

وقامــت الفنــادق بتحديــث قوائــم الطعــام عــر تنويــع 

القطريــة  األطبــاق  لتضــم  واملرشوبــات  املأكــوالت 

والعربيــة والعامليــة أيضــا نظــراً للطلــب املرتفــع عليهــا 

ــة  ــروض خاص ــى ع ــاوة ع ــحور، ع ــار والس يف اإلفط

ــة. ــعار رمزي ــرى بأس ــة وأخ ــا مجاني ــال بعضه لألطف

ويبــدو رمضــان 2023 »غــر« ليــس فقــط ألنــه يأتــي يف 

ظــل الطفــرة الســياحية التــي تشــهدها الدولــة وإنمــا 

ــآت  ــق واملنش ــن املراف ــرى م ــة ك ــاح حزم ــة افتت نتيج

الجديــدة يف قطــاع الضيافــة املحــي األمــر الذي سيشــعل 

املنافســة عــى تقديــم أفضــل العــروض للعمــاء وهــو 

مــا ســينعكس إيجابــا عــى القــدرة التنافســية للقطــاع 

الفندقــي.



الخميس 23  مارس 22023

انعـم بتجربة اسـتثنائية هـذا العام بقضاء شـهر رمضان 

املبـارك يف فنـدق فورسـيزونز الدوحـة واستشـعر معنـا 

روح الشـهر الفضيـل تحت ضيـاء القمـر، للتلـّذذ بتناول 

األطعمـة مـن قائمـة رمضانيـة خاصـة يف مطعـم نوبو، 

الوجبـات  أشـهى  مـن  متّنوعـة  بتشـكيلة  واالسـتمتاع 

الجاهـزة وغـر ذلـك الكثر..

فقـد أعـّد فنـدق فورسـيزونز الدوحـة باقـة متّنوعة من 

األنشـطة الرمضانيـة ومنهـا تجربـة مميـزة  تحت ضوء 

القمـر يف “مكانـي بيتـش كلـوب”، وقائمـة خاصـة مـن 

األطباق الشـهية واملعـدة حرصيًّا يف مطعم نوبـو الدوحة، 

ضمـن  الرسيعـة  الرمضانيـة  الوجبـات  مـن  وتشـكيلة 

”Ramadan to Go” وغرهـا الكثـر مـن تجـارب الطعام 

. ملثرة ا

تجربة رمضانية ساحرة تحت النجوم
 إذا كنـت ممـن يتطلعـون لاسـتمتاع بتنـاول اإلفطـار يف 

أجـواء حميميـة برفقـة األهـل واألصدقـاء، فـإن التجربة 

بيتـش  النجـوم يف مكانـي  تحـت  السـاحرة  الرمضانيـة 

كلـوب هـي الخيـار األمثـل لـك. مّتـع ناظريـك يف املـكان 

املُطـل عـى شـاطئ البحـر مـع إطـاالت بانوراميـة عى 

الخليـج العربـي وأفـق املدينة السـاحرة يف مشـهد يحبس 

مـن  رائعـة  تشـكيلة  بتنـاول  وتلـّذذ  األنفـاس،  جمالـه 

أشـهى األطبـاق العربية والعامليـة يف أجواء عربيـة أصيلة. 

وبهـذا الصـدد استشـعر روح الشـهر الفضيل واسـتمتع 

بالجلـوس يف مـكان هـادئ يفيـض بأجـواء مذهلـة مـن 

واألقـواس  املعلقـة  املصابيـح  وتزينـه  والبهجـة  الـدفء 

املضيئـة يف كل مـكان، وهـو محـاط بتصاميم مسـتوحاة 

مـن الـراث القطـري األصيـل وإطـاالت حاملة. وتشـمل 

القائمـة املتوفـرة لوجبتـي اإلفطـار والسـحور، مجموعة 

غنيـة من أشـهى األطباق الرشقيـة والعاملية التي تناسـب 

جميـع األذواق، ممـا يشـجعهم عى تكـرار هـذه التجربة 

مراًرا. الفريـدة 

أجواء رمضانية ساحرة في مطعم نوبو
مطعـم  يدعـوك  ورقيـا؛  دفًئـا  تفيـض  التـي  بأجوائـه 

نوبـو الدوحـة إىل االسـتمتاع بمأكـوالت قائمـة األطعمـة 

الرمضانيـة املكونـة مـن أربعـة أطبـاق تنعش حواسـكم 

بمذاقهـا أثنـاء التمتـع بمشـاهدة املناظـر الخابـة ألفق 

نوبـو  أطبـاق  تـذوق  فرصـة  كذلـك  تفـوت  ال  الدوحـة. 

املميـزة مـن قائمـة الطعام حسـب الطلب، ُتقـَدم القائمة 

 6:00 إىل السـبت مـن السـاعة  الرمضانيـة مـن اإلثنـن 

ريـااًل   275 مقابـل  وذلـك  مسـاًء،   11:00 حتـى  مسـاًء 

قطريًّـا للفـرد.

األجواء الرمضانية في سيزونز تي 
الونج

انضـم إلينـا خـال الشـهر الكريم لاسـتمتاع باحتسـاء 

“شـاي مـا بعـد املغـرب” يف أجـواء رمضانيـة سـاحرة يف 

صالـة سـيزونز تـي الونـج يومًيـا مـن غـروب الشـمس 

فصاعـًدا، حيـث يمكنـك التلّذذ بتنـاول املعجنات الشـهية 

والشـطائر اللذيـذة والكعـكات املُميـزة، مع تشـكيلة من 

أجواد أنواع شـاي جينـغ. يمكن لضيوفنا أيًضا استشـعار 

روح الشـهر الكريم عند االسـتمتاع بتنـاول وجبات قوائم 

اإلفطـار والسـحور. متوفـرة يومًيـا مـن غروب الشـمس 

وحتـى السـاعة الثانيـة صباًحا. 

صناديق الوجبات الرمضانية الجاهزة
اآلن، أصبـح بإمكانكـم إعـادة إحيـاء تجربتكـم املميزة 

يف فورسـيزونز، ولكـن هـذه املـرة، يف راحـة منازلكـم 

وذلـك عـر الطلـب إلكرونًيـا وبـكل سـهولة مـن بـن 

 Ramadan to“ عـدة خيارات شـهية ضمن باقة وجبـات

Go” الجاهـزة والتـي تضم تشـكيلة متّنوعة من أشـهى 

األطعمـة مثـل أطبـاق املشـويات الرشقيـة، ومجبـوس 

وغرهـا  الرشقيـة،  الحلويـات  وأشـهى  الضـأن،  لحـم 

مـن الخيـارات. اسـتمتع باختيـار أطعمـة رشقيـة أو 

عاملية مـن أصنـاف القائمـة الثابتة لصناديـق الوجبات 

الرمضانيـة الجاهـزة، وتكلفـة الباقة 360 ريـااًل قطريًّا 

لشـخصن.

يمكنك أيًضا االسـتمتاع باحتسـاء شـاي ما بعـد املغرب 

يف األجـواء الرمضانيـة واالختيار من بن أصنـاف قائمة 

الجاهـزة.  للوجبـات  الثابتـة  الخاصـة  نوبـو  مطعـم 

لـذا، يرجـى التكـرم بحجـز الطلب مسـبَقا عـر الرابط 

.www.shopfsdoha.com التـايل  اإللكرونـي 

احتفل معنا باألجواء الساحرة لشهر رمضان في
فندق فورسيزونز الدوحة

إذا كنت تنشد االبتعاد عن صخب 
املدينة، فإن باقة رمضان الخاصة 

بالفندق توفر لك ماًذا مثالًيا 
يف أماكن إقامة فاخرة وشاطئ 

منعزل، وتشمل هذه الباقة 
الرصيد الفندقي لرشاء املأكوالت 

واملرشوبات والتي يمكن استخدامها 
لتناول اإلفطار أو السحور أو أي 

وجبة أو مرشوب من اختيارك.
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يحتفـل منتجع ومركـز مؤتمرات جراند شـراتون 
يقـدم  حيـث  املبـارك،  رمضـان  بشـهر  الدوحـة 
مخّصصـة  ُتضاهـى  ال  طهـي  تجربـة  لضيوفـه 
لهـذه املناسـبة، مّما يجعل مـن هذا الفنـدق املميز 
وجهـة رئيسـية لاحتفـال بالشـهر الفضيـل مـع 
التقاليـد  تحتضـن  أجـواء  يف  واألصدقـاء  العائلـة 

والـراث القطـري.
يقـدم الفندق األكثر شـهرة وتميـزًا يف قطر تجارب 
رمضانيـة يف العديـد من مطاعمه هذا العام؛ سـواء 
كنـت ترغـب االسـتمتاع بوجبـة إفطـار رمضانية 
مميـزة أو تنـاول وجبـة سـحور أنيقة مـع العائلة 
الزمـاء، فهنـاك تجربـة شـاملة  أو  أو األصدقـاء 
مـن الضيافـة العربيـة تنتظـرك يف خيمـة سـلوى 

الفاخرة.
مـن لحظة غـروب الشـمس، يبـدأ الضيـوف رحلة 
طهـي صممـت بعناية يف خيمـة الحبـارى املفضلة 
يف قطـر تحـت قبابها الذهبية الكاسـيكية بسـعر 
350 ريـااًل قطرًيـا للشـخص الواحد. ُتقـدَّم يف هذه 
الخيمـة الرمضانيـة املميـزة تشـكيلة واسـعة من 
األطباق الشـهية عـى اإلفطـار، تشـمل العديد من 
الكاسـيكية واألطبـاق  الـرشق األوسـط  أصنـاف 
املفضلـة واملأكـوالت  املحليـة  العامليـة واملأكـوالت 
الحـي،  الطهـي  وطـاوالت  املتنوعـة  البحريـة 

باإلضافـة إىل تشـكيلة الحلويـات اللذيـذة.
برفقـة األحّباء والنكهات االسـتثنائية، سـُتقدم لك 
وجبـة السـحور يف رشفة مطعـم الحبـارى تجربة 
ممتعة بسـعر 295 ريـااًل قطرًيا للشـخص الواحد، 
مـع بوفيـه سـحور غنـي عـى أنغـام املوسـيقى 

الحيـة الهادئـة. كمـا يمكـن للضيوف االسـرخاء 
واالسـتمتاع يف أجـواء مريحة.

غنيـة  ملكيـة  رحلـة  يف  االنطـاق  يف  وللراغبـن 
بالنكهـات الهنديـة، يدعو مطعـم جامافار ضيوفه 
ملشـاركة اللحظـات املميـزة مـع األحبـاء لتحويـل 
هـذا الشـهر املبـارك إىل تجربـة ال ُتنىس مـن خال 
قائمـة اإلفطـار املحـددة بسـعر 195 ريـاال قطريا 

الواحد. للشـخص 
رمضـان  شـهر  يف  والعائلـة  األصدقـاء  فاجـئ 
بهديـة مـن األطعمـة الشـهية املُعـّدة يدوًيـا مـع 

تشـكيلة من أشـهى الحلويات العربيـة والتقليدية، 
باإلضافـة إىل صناديـق الوجبات الجاهـزة املُصممة 
خصيًصـا للشـهر املبـارك، ابتـداًء مـن 125 ريـااًل 
قطرًيـا. كما يقـدم فندق شـراتون أرقـى خدمات 
بتحويـل  الكفيلـة  الخارجيـة  الطعـام  تقديـم 
مناسـبتك من حلم مـن الخيال إىل حقيقـة واقعية.
باعتبـاره واحـًدا من أشـهر الفنادق يف قطـر، يوّفر 
فنـدق شـراتون جرانـد الدوحـة لعشـاق تجـارب 
الطعـام الفاخـرة أجـواًء سـاحرة وعنـرًصا فريـًدا 

لشـهر رمضـان هـذا العام.

تجربة ال تُنسى في فندق شيراتون جراند الدوحة تجربة ال تُنسى في فندق شيراتون جراند الدوحة 
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املتنوعـة  املأكـوالت  قائمـة  تجربـة  للضيـوف  وُيمكـن 
فرمونـت  حديقـة  يف  الرمضانيـة  األمسـيات  وقضـاء 
ورافلـز، التـي تمتـد عـى طـول البنـاء وتتوسـط بركتي 
السـباحة للفندقـن. وسـيتمكن الضيوف من االسـتمتاع 
بوجبـات اإلفطـار والسـحور خـال الشـهر الكريـم مـع 
فيهـا  بمـا  التقليديـة،  العربيـة  األكات  مـن  مجموعـة 
املقبـات السـاخنة وأطباق الصـاج، باإلضافـة إىل محطة 
اللحـوم التـي توفـر أشـهى الخيـارات مثـل طبـق األوزي 
مـن  مجموعـة  تنتـرش  ذلـك،  وبجانـب  الضـأن.  بلحـم 
محطـات الطهـو الحيـة مـن مطاعـم فندقـي فرمونـت 
مسـاال  مطعـم  ذلـك  يف  بمـا  الدوحـة،  ورافلـز  الدوحـة 
اإليطـايل،  ألبـا  ومطعـم  الهنديـة؛  للمأكـوالت  اليـراري 
ومطعـم ڤايـا املختـص باملأكـوالت األمركيـة الاتينيـة؛ 
ومطعـم بروڤـوك للمأكوالت اآلسـيوية، إضافـة إىل مطعم 
الرتيـزان املشـهور بأطباقـه العامليـة. ويف ختـام تجربـة 
الطعـام، ُيمكـن للضيـوف تنـاول أشـهر أنـواع الحلويات 
العربيـة املسـتوحاة مـن أجـواء الشـهر الفضيـل، بمـا يف 
ذلـك أم عـي والكنافـة التقليديـة. وُيوّفـر املـكان أيضـاً 
مجموعـة مـن األنشـطة الرفيهيـة املخصصـة لألطفال، 

ممـا يضمـن قضـاء أجمـل األوقـات العائليـة. 
ريـال   300 بسـعر  متوفـرة  والسـحور  اإلفطـار  قائمـة 
قطـري للشـخص الواحـد، و150 ريـاال قطريـا لألطفـال 
الذين تـراوح أعمارهم مـن 6 إىل 12 عامـاً. ويبدأ اإلفطار 
يوميـاً مـن غروب الشـمس حتـى السـاعة 8:30 مسـاًء، 
 2 حتـى  مسـاًء   9:30 السـاعة  مـن  يوميـاً  والسـحور 

صباًحـا. 
أمـا بالنسـبة ملحبـي تنـاول الطعـام يف املنـزل، فيمكنهم 
طلـب وجبة اإلفطـار أو السـحور، باإلضافـة إىل مجموعة 
مختـارة مـن الحلويـات مـع صنـدوق رمضـان ألربعـة 

أشـخاص بسـعر 950 ريـاال قطريـا. 
للحجـز أو ملزيـد مـن املعلومـات، يرجـى التواصـل عـر 
أو   dining.doha@raffles.com اإللكرونـي:  الريـد 

40307200 الرقـم:  عـى  االتصـال 

لمحة حول رافلز
تتميـز فنادق ومنتجعات رافلز بسـّجل حافـل باإلنجازات، 
نجحـت العامة خاله بتأسـيس محفظة تضـم نخبة من 
أرقـى الوجهـات الفندقية عى مسـتوى العالـم. وافتتحت 

والـذي   ،1887 عـام  سـنغافورة  رافلـز  فنـدق  العامـة 
أرىس معايـر الضيافـة الفاخـرة يف القطـاع عـر ابتـكار 
مفهـوم املضيف الشـخيص ومرشوب سـنغافورة سـلينج 
الشـهر، باإلضافـة إىل تقديـم مسـتويات ال ُتضاهـى من 
رافلـز  عامـة  وتواصـل  املرموقـة.  الضيافـة  خدمـات 
مسـرتها الرائـدة ضمـن وجهاتهـا املنتـرشة يف مختلـف 
املـدن واملناطـق الطبيعيـة السـاحرة حـول العالـم، لتزّود 
املسـافرين بتجـارب متميـزة وخدمـات تتميـز بالسـخاء 
والعفويـة. وتمّثل رافلـز الخيـار األمثل لعّشـاق الرفاهية 
والتمّيـز بفضـل قيـم الثقافـة والجمـال والفخامـة التي 
تجّسـدها، فضـًا عـن توفر تجـارب إقامـة ال مثيـل لها 
للضيـوف. وتنتـرش وجهـات رافلـز يف باريس واسـطنبول 
ودبي ووارسـو وجاكرتـا وجزر السيشـل، ويمّثل كل منها 
واحـة منعزلـة تسـتقبل الضيـوف ضمـن أجـواء ودودة 
وترّحـب بهم كجزء مـن عائلتهـا. وُتعتر رافلز جـزءاً من 
أكـور، مجموعـة الضيافة الرائـدة عاملياً والتـي تضم أكثر 
مـن 5,300 فنـدق و10 آالف وجهـة مأكـوالت ومرشوبات 

تنتـرش يف 110 دول حـول العالـم.

لمحة حول فيرمونت
تتميـز فنـادق ومنتجعات فرمونـت بمحفظتهـا الفريدة 
التـي تضـم أكثـر مـن 80 فندقـاً اسـتثنائياً، حيـث تمنح 
وتسـاعدهم  غامـرة  وسـعادة  مميـزة  لحظـات  زوارهـا 
فرمونـت  وأطلقـت  ُتنـىس.  ال  ذكريـات  صنـع  عـى 
منـذ عـام 1907 الكثـر مـن الفنـادق الفريـدة والغنيـة 
بتاريـخ  وثيقـاً  ارتباطـاً  واملرتبطـة  الخـاص  بطابعهـا 
وثقافـة ومجتمـع وجهاتهـا؛ مـن بينهـا فنـدق بـازا يف 
سـان  وفرمونـت  لنـدن  يف  وسـافوي  نيويـورك  مدينـة 
فرانسيسـكو وفرمونـت بانـف سـرينغز يف كنـدا وفندق 
فرمونـت بيـس يف شـنغهاي وفرمونـت النخلـة يف دبي. 
وتشـتهر فرمونـت بخدماتها املتميـزة وأروقتهـا املذهلة 
ومأكوالتهـا املسـتوحاة مـن املطابـخ املحليـة وبإدارتهـا 
يف  الريـادي  بنهجهـا  تتميـز  كمـا  األيقونيـة.  وصاالتهـا 
الضيافـة وممارسـات االسـتدامة والسـياحة املسـؤولة. 
وُتعتـر فرمونـت جـزءاً مـن أكـور، مجموعـة الضيافـة 
الرائـدة عامليـاً والتـي تضـم أكثر مـن 5,300 عقـار و10 
دوٍل   110 يف  تنتـرش  ومرشوبـات  مأكـوالت  وجهـة  آالف 

العالم. حـول 

أبراج كتارا تكشف أبراج كتارا تكشف 
عن باقات مميزة عن باقات مميزة 

في فندقي في فندقي 
فيرمونت الدوحة فيرمونت الدوحة 

ورافلز الدوحة ورافلز الدوحة 
احتفاًء بشهر احتفاًء بشهر 

رمضان الكريم رمضان الكريم 
أعلنت أبراج كتارا، التحفة العمرانية األكثر شهرًة في الدوحة، عن باقات مميزة 

خالل شهر رمضان المبارك. تصميم أبراج كتارا الفريد من نوعه مستوحى من شعار 
دولة قطر على شكل سيفين تقليديين يجمعان بين أصالة تراث الدوحة األصيل 

ومسيرة التقدم والتطور والحداثة في قطر. 
وتُضم الوجهة، التي تحظى بموقع متميز يطل على الخليج العربي فندقي رافلز 

الدوحة وفيرمونت الدوحة، ومجموعة من أفخم المطاعم في الدوحة. وسيقدم 
الفندقان خالل شهر رمضان تجارب استثنائية ومنتقاة بعناية، تتيح للضيوف فرصة 

االحتفاء بعراقة الماضي في أجواء المكان العصرية. للباحثين عن قضاء إجازة 
مميزة، يُوّفر فندقا فيرمونت الدوحة ورافلز الدوحة للضيوف باقات إقامة ال مثيل 

لها خالل الشهر الفضيل، والتي تتضمن ترقية مجانية إلى فئة الغرف األعلى عند 
الحجز، باإلضافة إلى وجبات إفطار وسحور لشخصين. وتبدأ أسعار اإلقامة الرمضانية 
من 1,200 ريال قطري في فندق فيرمونت الدوحة، بينما تبدأ األسعار في فندق رافلز 

الدوحة من 3,000 ريال قطري.
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كافيه روج - سحور رمضان
اسـتمتع بوليمـة سـحور فاخـرة يف كافيـه روج 

لدينـا!  واملميـزة  الجاهـزة  الطعـام  قائمـة  مـع 

ابـدأ بأشـهى املـزات الرشقيـة، واتبعهـا باألطبـاق 

اللذيـذة، لتختم الوليمـة بتناول حلوياتـك املفضلة. 

مـن  متنوعـة  بمجموعـة  التجربـة  وتكتمـل 

التقليديـة. الرمضانيـة  املرشوبـات 

فعاليـات ترفيهيـة حيـة وقائمـة طعـام حسـب 

متاحـة. الطلـب 

ال جورمانديز - بوفيه اإلفطار
انغمـس يف أشـهى نكهـات الـرشق األوسـط خال 

ال  مطعـم  يف  فاخـر  إفطـار  مـع  رمضـان  شـهر 

مـن  مغريـة  بمجموعـة  اسـتمتع  جورمانديـز! 

املأكـوالت التقليديـة املفضلة، مصحوبـًة بحلويات 

الـرشق األوسـط الشـهية واملرشوبـات الرمضانية 

أصدقائـك  مـع  لإلفطـار  املثـايل  الخيـار  املميـزة. 

وعائلتـك. وزمائـك 

كازا - إفطار رمضان
إفطـار  بتنـاول  املبـارك  رمضـان  بشـهر  احتفـل 

مغربـي أصيـل يف مطعـم كازا. اجتمع مـع أحبائك 

واسـتمتع بتجربـة طعـام عـى الطريقـة العائلية 

الحريـرة  خيـارات  مـن  فاخـرة  مجموعـة  مـع 

إىل  باإلضافـة  والطاجـن،  والكسـكس  واملـزات 

أشـهى الحلويـات املغربية واملرشوبـات الرمضانية 

املنعشـة.

فندق ليميريديانفندق ليميريديان
الخيار األمثل لالستمتاع الخيار األمثل لالستمتاع 

بفطور وسحور رمضانبفطور وسحور رمضان
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النادي الدبلوماسي ..النادي الدبلوماسي ..
وجهتكم األمثل في رمضان!وجهتكم األمثل في رمضان!

مؤسسـات  أعـرق  مـن  الدبلومـايس  النـادي  يعتـر 

الضيافـة يف قطـر ومـن أبـرز مؤسـي هـذا املجـال، 

ويحتفـظ بسـجل طويـل مـن النجـاح والتطـور عـى 

مـدى أكثـر مـن عرشيـن عامـاً منـذ تاريـخ إنشـائه. 

الرفيـه  مجـاالت  لتشـمل  النـادي  خدمـات  وتتنـوع 

واألغذيـة واملرشوبـات والوالئـم والحفـات وخدمـات 

املنتجـع الصحـي وصالونـات التجميـل، وتمتـد أيضـاً 

لتشـمل إدارة املرافـق للرشكات واملؤسسـات الحكومية 

والخاصـة. ويتميز النـادي الدبلومـايس بموقعه الفريد 

يف قلـب الخليـج الغربـي وبإطالته الخابة عـى البحر 

وبالهـدوء والخصوصية املسـتمدة مـن رؤيته الواضحة 

للحفـاظ عى األصالـة والجمع بن الجـودة والرفاهية.

ويهـدف النـادي الدبلومـايس ألن يكـون املاذ األنسـب 

العائلـة  مـع  الوقـت  لقضـاء  السـاعن  مـن  لـرواده 

واألصدقـاء أو زمـاء العمـل، للرفيـه أو لتنـاول وجبة 

مميـزة يف أي مـن مطاعمـه األربعـة، التـي توفـر لكم 

مـن  الشـهية  واألطبـاق  املميـزة  الخدمـة  جميعهـا 

املطابـخ العامليـة املختلفـة، مـن الوجبـات الخفيفـة 

واألطبـاق العامليـة املتنوعـة يف صالة األعضـاء ومطعم 

الـرج، إىل السـويش الرائـع يف مطعـم نسـايم قطـر، 

باإلضافـة إىل ألـذ املأكـوالت مـن املطبـخ اللبنانـي مع 

األطبـاق البحريـة الفاخـرة يف مطعـم الصيـاد، الـذي 

تضفـي إطالته السـاحرة وموقعـه الفريد أثـراً مميزاً 

وملسـة خاصة عـى جلسـتكم وتجربتكم بشـكل عام.

والقاعـات  املفتوحـة  املسـاحات  أيضـًا  ننـىس  وال 

املميـزة التـي يوفرهـا النـادي ملناسـباتكم االجتماعية 

حيـث  الخاصـة  وحفاتكـم  الشـخصية  وتجمعاتكـم 

التخطيـط  يف  باإلبـداع  النـادي  عمـل  فريـق  يتميـز 

والرتيـب لفعاليتكـم ويف تصميـم قوائـم الطعـام التي 

تناسـب أذواقكـم، وكذلـك األمر فيمـا يتعلـق بالخدمة 

بشـكل  للحفـل  واملحـرف  املمتـاز  والتنفيـذ  الراقيـة 

كامـل. 

وال يخفـى عليكـم أيضاً تميـز النادي يف مجـال الرفيه 

الجذابـة  األماكـن  أحـد  يعـد  أنـه  واالسـرخاء حيـث 

واملميـزة لهـواة الرياضـات املائية والسـباحة واأللعاب 

الشـاطئية، حيـث تتوافر فيـه فرصة قضاء يـوم مميز 

واالسـتمتاع  البحـر،  وشـاطئ  السـباحة  بركـة  عـى 

بمجموعـة من األلعـاب املائية املنعشـة، وكذلـك تناول 

الوجبـات اللذيـذة املتنوعـة خال اليـوم، إنه ببسـاطة 

واملغامـرات.  األنشـطة  لعشـاق  املثاليـة  الوجهـة 

ولتكتمـل تجربتكـم معنـا، يمكنكـم أيضـاً ممارسـة 

الرياضـة ومتابعة أنشـطة اللياقـة البدنيـة املتنوعة يف 

النـادي الصحـي وبـإرشاف مدربـن محرفـن، لتنهوا 

بعدهـا يومكـم بتدليـك عاجـي مـن قائمـة التدليـك 

املتعـددة لدينا، بـإرشاف املتخصصـن املحرفن يف هذا 

 . ل ملجا ا

وليـس هـذا كل يشء، فخدمـات النـادي الدبلومايس ال 

تنتهـي هنـا، فلدينـا أيضـاً مركـز التجميل للسـيدات، 

وهـو املـكان املثـايل ملـن يبحثـن عـن خدمـات تجديـد 

الشـعر  وقـص  وتصفيـف  والبـرشة  الوجـه  حيويـة 

وتلوينـه، وكذلـك تجـدن خدمـات العنايـة باألظافـر، 

والعديـد مـن الخدمـات األخـرى التـي ترتقـي إىل أعى 

املسـتويات وتمنحكـن إحساسـاً رائعـاً. ولروادنـا من 

بالبـرشة  للعنايـة  الرجـايل  الصالـون  لدينـا  الرجـال، 

وقـص الشـعر والحاقـة املثاليـة.

وأخـراً وليـس آخـراً، ال بد مـن التنويه أيضاً بمسـتوى 

الدبلومـايس،  بالنـادي  املرافـق  إدارة  قسـم  خدمـات 

والـذي أثبت دائمـاً تميـزه وجدارته يف مجاالت تشـغيل 

املسـاعدة  الرفيـه،  التمويـن،  خدمـات  الكافيريـات، 

املكتبيـة، التنظيـف، االسـتقبال، األمـن، وغرهـا مـن 

الخدمـات ذات املسـتوى العـايل املميـز.

وألننـا نحـرص دائمـاً عـى مواكبـة كافـة املناسـبات 

والتطـورات، كان البـد لنـا مـن التحضـر والتجهيـز 

السـتقبال شـهر رمضـان املبـارك لهـذا العـام، وعليه 

اعتدتـم  وكمـا  دائمـاً  نكـون  أن  عـى  حرصنـا  فقـد 

علينـا مـن أصحـاب التقديمـات املميـزة، فقـد هيأنـا 

اإلفطـار  عـى  السـتقبالكم  الصيـاد  مطعـم  لكـم 

والسـحور خـال الشـهر الفضيـل، حيـث نقـدم لكـم 

بوفيـه إفطـار غنـي ومميـز مـع تشـكيلة كبـرة من 

األطبـاق املحليـة والرشقيـة واملرشوبـات الرمضانيـة 

املميـزة، مـع جلسـات خارجيـة رائعة حـول املصابيح 

الرمضانيـة الخابة. وكذلك بالنسـبة لوجبة السـحور، 

فقـد حرضنـا لكـم قائمة طعـام مميـزة مع تشـكيلة 

مـن أشـهى األصنـاف واملأكـوالت الرمضانيـة، وأيضـاً 

الصيـاد  مطعـم  يف  وكمـا  وبديعـة.  راقيـة  جلسـة  يف 

كذلـك هـو الحـال يف قاعـات املناسـبات حيـث أتممنـا 

اسـتعداداتنا السـتقبالكم وإعـداد حفـل إفطاركـم أو 

سـحوركم الخـاص، أو ببسـاطة التجهيـز والرتيب يف 

منازلكـم وخدمتكـم بأعـى املعايـر وأجـود األصنـاف 

املسـتويات. وأرقـى 

رمضان كريم، ونتمنى لكم وألحبائكم شهرًا مليئًا بالبركة والخير والرحمة. 
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كشـف فنـدق “النجـادة” - الدوحـة عـن إطاقـه باقـة 
مميـزة السـتقبال ضيوفـه خال شـهر رمضـان املبارك، 
نوعهـا  مـن  وفريـدة  أصيلـة  ضيافـة  تجربـة  لتوفـر 
باألجـواء  واالسـتمتاع  والـرشكات  واألفـراد  للعائـات 
الفريـدة وقضـاء تجربـة مميـزة ال تنـىس يف أحـد أكثـر 

فنـادق الدوحـة فخامـة ورقيـا.
سـيوفر مطعـم “الراحـة” املطـل عـى سـاحة النجـادة 
املأكـوالت  لعشـاق  الفرصـة  الفضيـل  الشـهر  خـال 
الرشقيـة والغربية الكتشـاف نكهات مميزة واالسـتمتاع 
اليومـي  اإلفطـار  بوفيـه  األطبـاق مـن خـال  بأشـهى 
والطازجـة  املتعـددة  بخياراتـه  يتميـز  والـذي  الفاخـر 
لضمـان تجربة إفطار شـهية يف أجـواء اسـتثنائية داخل 

املطعـم أو يف سـاحته الخارجيـة.
حيث قـام طهاة الفنـدق بتصميـم بوفيه اإلفطـار املميز 
والـذي يتضمـن مـا لـّذ وطـاب مـن أشـهى املأكـوالت، 
بـدءاً مـن الحسـاء واملقبات البـاردة والسـاخنة مـروراً 
والغربيـة،  الرشقيـة  األطبـاق  مـن  متنوعـة  بتشـكيلة 
الحلويـات  مـن  الخيـارات  أنـواع  مختلـف  إىل  وصـوالً 

والعصائـر. 

ولتوفـر تجربـة ضيافة تجمع بـن العرصيـة واألصالة، 
التـي  املميـزة  الرمضانيـة  اإلقامـة  “النجـادة”  طـرح 
تضمـن فرصة االسـتمتاع بأجـواء فندقية مميـزة، وذلك 
بـدءاً مـن 23 مـارس ولغايـة 22 ابريـل 2023، والـذي 
يتضمـن إقامـة لشـخصن يف إحـدى غرفـه الفريـدة من 
نوعهـا، مع إمكانيـة ترقيـة الغرفة مجاناً )حسـب توفر 
الغـرف(، باإلضافة إىل وجبتي إفطار وسـحور لشـخصن 
يف مطعـم “الراحـة”، مـع إمكانيـة تسـجيل الوصـول 

املبكـر واملغـادرة املتأخـرة )حسـب توفـر الغرف(.
شـهر  خـال  “النجـادة”  فنـدق  إدارة  سـعي  إطـار  ويف 
املعايـر،  بكافـة  الضيـوف  تجربـة  إثـراء  إىل  رمضـان 
مطعـم  يف  الرمضانيـة  الغبقـة  األوىل  للمـرة  سـتتوفر 
 1:00 ولغايـة  مسـاًء   9 السـاعة  مـن  بـدءأ  “الراحـة” 
صباحـاً إلتاحـة الفرصـة أمـام أكر عـدد مـن الضيوف 
لاسـتمتاع باألجواء الرمضانيـة والتصميـم الراثي الذي 
يمتـاز بـه املطعـم، وذلك بفضـل سـقفه املرتفـع وأثاثه 
املوشـح باأللـوان الزاهيـة ورشفتـه الخارجيـة املميـزة، 
التـي تجعل مـن املكان الوجهـة املثالية لتجمـع األصدقاء 

والعائلـة ولقضـاء أمتـع األوقـات.

السـنة  الدوحـة هـذه  يقـدم فنـدق ومنتجـع وسـتن 
تجربـة رمضانية اسـتثنائية مـن خال إنشـاء منطقة 
نابضـة بالحيـاة وفريـدة مـن نوعهـا »رمضـان تحت 
والتـي  مربـع  مـر   3000 مسـاحة  عـى  النجـوم« 
ستشـمل ثاثـة مطاعـم يف مـكان واحـد، مما سـيتيح 
للضيـوف فرصـة االسـتمتاع بشـكل كامـل باألجـواء 
التقليديـة لشـهر رمضـان املبـارك. سـيتم اصطحـاب 
الضيـوف يف رحلـة طهـي عـر الـرشق األوسـط مـع 
بوفيـه متنـوع وركن أقسـام الطهـي الحيـة إضافة إىل 

الخدمـات الرائعـة.
شـهر رمضـان املبـارك هـو فرصـة عظيمـة لاحتفال 
بمـن نعيـش ونعمـل معهم وهـي أيضا فرصـة للتعبر 
عـن مـدى تقديرنـا لهـم، يجـب أن نعيش بشـغف وأن 
الحيـاة وإظهـار االحـرام  امتناننـا لهبـة  نعـر عـن 

والتواضـع ألولئـك الذيـن يسـاعدوننا عى عيشـها.
بمناسـبة الشـهر الكريـم، أدعوكـم ملشـاركتنا أجـواء 
»رمضـان تحت النجـوم« و التي تعد تجربة اسـتثنائية، 
الفرصـة  لاسـتمتاع باملأكـوالت  حيـث سـتتاح لكـم 
املتنوعـة  والطهـي التقليـدي. فلنشـعر جميعـا بـروح 
وأجـواء رمضـان العطـرة ونحـن نتمتـع بجمـال الليل. 
دعونـا جميًعـا نعيـد االتصـال بعائلتنـا وأصدقائنـا يف 
مكان واحد واالسـتمتاع بالتجربة االسـتثنائية لرمضان 

تحـت النجـوم يف فنـدق ومنتجـع وسـتن الدوحة.
الجديـر بالذكـر أن فنـدق ومنتجع وسـتن الدوحة كان 
قـد اسـتضاف أكثـر مـن 18000 ضيـف خـال شـهر 
رمضـان 2022، وقـد جـاء اإللهـام لتوسـيع وإعـادة 
ابتـكار خدماتهم مـن التزامهـم بمنح ضيوفهـم دائًما 

اسـتثنائية. تجارب 
العـام بشـكل كبـر هنـا يف فنـدق  لقـد فكرنـا هـذا 
تجربـة  خلـق  كيفيـة  يف  الدوحـة  وسـتن  ومنتجـع 
الكريـم.   لضيوفنـا خـال شـهر رمضـان  اسـتثنائية 
فنـدق  يف  النجـوم  تحـت  رمضـان  تجربـة  سـتكون 
ومنتجـع وسـتن الدوحـة، فرصـة لعـرض مواهبنـا يف 
الطهـي من جميـع أنحـاء العالم، مـع تسـليط الضوء 
عـى القسـم القطـري والعربـي مـن خـال املكونـات 
املمتـازة واإلعـداد الرائع. من وجهة نظري الشـخصية، 
أحـب األجـواء الرمضانية، لذلك سـوف نسـعى لتقديم 

أفضـل مـا لدينـا إلرضـاء جميـع األذواق. 
“رمضـان تحـت النجـوم »مـكان مخصـص للعائـات 
واألصدقـاء واألفـراد والـذي سـيتيح لضيوفنـا فرصـة 
االسـتمتاع ببوفيـه خـاص وممتـد عـى ثاثـة مطاعم 
من خـال مجموعـة واسـعة مـن املأكـوالت التقليدية 
تقديـم  إىل  إضافـة  اللذيـذة،  الرمضانيـة  واملرشوبـات 

عـروض موسـيقية رمضانيـة كل ليلة من خـال فرقة 
مختصة موسـيقية 

إلرضاء جميـع األذواق، سـيقدم فندق ومنتجع وسـتن 
الدوحـة باقـات للمجموعـات تسـمح لهم باالسـتمتاع 
القاعـة، والتـي  الرائعـة داخـل  بالخيمـة الرمضانيـة 
تتميـز بتصميـم عـرصي مـع ملسـات زرقـاء وذهبيـة 
ملكيـة وأقسـام طهـي حيـة تقـدم مجموعـة متنوعة 

مـن األطبـاق العربيـة والعامليـة اللذيذة.
وسـتن  ومنتجـع  فنـدق  يف  الفضيـل  رمضـان  شـهر 
الدوحـة هـو فرصـة لتقديـم تجربـة طعـام خاصـة 
إحسـاس  لخلـق  عـام  كل  نسـعى  حيـث  لضيوفنـا 
باملجتمـع مـن خـال تقديـم قوائـم وفعاليـات خاصة 
تعكـس ثقافـة وتقاليـد رمضـان يف خيمتنـا. كمـا هو 
الحـال دائًمـا، نهـدف إىل خلـق جـو ترحيبـي لجميـع 
ضيوفنـا، من خـال توفـر أجـواء اسـتثنائية وجذابة 
للجميـع. سـنقدم هذا العـام مفهوًما جديـًدا من خال 
إحيـاء رمضـان تحـت النجوم حيـث سـيتاح لضيوفنا 
فرصـة الجلـوس، االسـرخاء واالسـتمتاع بمأكوالتنـا 
مجموعـة  خـال  مـن  وعائاتهـم   أصدقائهـم  مـع 
متنوعـة مـن أقسـام الطهـي الحيـة وفرصـة تنـاول 
العشـاء يف الداخـل أو الخـارج يف املجلـس أو الكابانـات 

مـن صالـة صمـووكا الخاصـة بنـا.

لتوفير تجربة ضيافة أصيلة وفريدةلتوفير تجربة ضيافة أصيلة وفريدة
من نوعها في فندق النجادةمن نوعها في فندق النجادة

رمضان تحت النجوم في
فندق ومنتجع وستن الدوحة
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مريديـان،  رويـال  لـو  يحتفـل 
مدينـة  قلـب  يف  األنيـق  الفنـدق 
لوسـيل، والذي يتصـل بمبنى باس 
ذو  الفاخـر  املـاذ  قطـر،  ڤانـدوم 
الطابـع الباريـي، بشـهر رمضان 
وذلـك  املبـارك ألول مـرة يف قطـر، 
عـر باقـات حرصيـة يف مجموعـة 
يف  بمـا  الشـهرة  مطاعمـه  مـن 
ذلـك قاعـة ليايل لـو رويـال، ويديي 

والـراس.
وقـال املديـر العـام جريـت جراف: 
رويـال  لـو  فنـدق  يف  “يسـعدنا 
اسـتقبال  الدوحـة  مريديـان 
لاسـتمتاع  رمضـان  يف  الضيـوف 
مـن  بعنايـة  مختـارة  بمجموعـة 

يف  املفضلـة  التقليديـة  األطبـاق 
الجميـع  ندعـو  األوسـط.  الـرشق 
الكريم  لاسـتمتاع ببهجـة الشـهر 
مـع العائلـة واألصدقـاء، والضيافة 

راقيـة”.  أجـواء  يف  الفاخـرة 
البهجـة  تعمـه  رائـع  محيـط  يف 
لـو  يقـدم  بالفنـدق،  مـكان  كل  يف 
رويـال مريديـان أجـواء احتفالية، 
األطبـاق  مـن  كبـرة  ومجموعـة 
ذلـك  يف  بمـا  املفضلـة  الرمضانيـة 
األطبـاق العربية والعاملية الشـهية، 
إىل جانـب العـروض الرفيهيـة التي 
رائعـة  تجربـة  للضيـوف  تقـدم 
والفخامـة  التقاليـد  بـن  تجمـع 

العرصيـة. 

لو رويال ميريديان الدوحة يقدم باقات مميزةلو رويال ميريديان الدوحة يقدم باقات مميزة
احتفااًل بشهر رمضان المباركاحتفااًل بشهر رمضان المبارك

سيستمتع الضيوف بتجربة استثنائية وأجواء رمضانية رائعة
في مطاعمهم المفضلة فضًلا عن مجموعة من الباقات الحصرية في الفندق
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ِعـش أجـواء رمضـان بـكل مـا تحمـل مـن عبـق الراث 
وسـبا.  شـاطئ  الدوحـة  إنركونتيننتـال  مـع  األصيـل 
واسـتمتع بتناول وجبـات اإلفطار والسـحور يف مطاعمنا 
ل وجباتـك كمـا  الحائـزة عـى جوائـز مرموقـة، أو شـكِّ
يـروق لـك خـارج باقـات الوالئـم والتجمعـات الخاصـة. 
وسـتجد بانتظـارك تجـارب رمضانية شـهية ال مثيل لها.

كورال
تنـاول إفطارك يف أجـواء رمضانية رائعـة يف مطعم كورال 
مـع تشـكيلة متنوعـة مـن األصنـاف التقليديـة املفضلة 

الشـهية. العاملية  وكذلك األطبـاق 

نوفيسينتو
اقـض أسـعد اللحظات مـع أحبائك حـول طاولـة الطعام 
عند منصة شـاي السـحور يف تـراس نوفيسـينتو املفتوح 
ابتـداء مـن 8:00 مسـاء. وتـذوق أشـهى أطبـاق املـازة 
والطبـخ الحـي. ال تنـس أن تتـذوق مختارات من أشـهى 

العربية. الحلويـات 
سـتجد بانتظارك أيضـاً أجمل أصناف الحلـوى الرمضانية 
يف نوفيسـينتو. كما يمكنك اقتناء قطـع اإلكلر والكعكات 
ذات الطابـع الرمضانـي معـك لتتشـاركها مـع أحبائك يف 

املنـزل أو تهديها ألقاربـك وأصدقائك.

ميكونوس
يقدم ميكونـوس املأكـوالت اليونانية واملتوسـطية. تناول 
العشـاء مـن مجموعـة متنوعة مـن الصلصـات اليونانية 
التقليديـة، السـلطات، لحـم الضـأن، املأكـوالت البحريـة 
املشـوية الطازجـة واملزيد. اسـتمتع بالنسـيم البـارد عى 
لتجربـة  التقليـدي  اليونانـي  املطبـخ  أجـواء  يف  رشفتنـا 

فريدة. رمضانيـة 

تراس المسبح
لاسـرخاء  الدوحـة  يف  املسـبح  تراسـات  أفضـل  أحـد 
بغـداء  اسـتمتع  اليـوم.  طـوال  بالشـمس  واالسـتمتاع 
خفيـف ووجبـات خفيفـة جنًبـا إىل جنب مـع املرشوبات 
املنعشـة. إنه مكان مثايل لاسـرخاء واالسـتمتاع بأشـعة 

الشـمس عـى الشـاطئ.

التجمعات الخاصة
الرمضانيـة  الكـرم  موائـد  أفخـر  حـول  أحبـاءك  التـق 
التـي نخصصهـا  أو السـحور يف األماكـن  عـى اإلفطـار 
للمناسـبات الخاصـة. اسـتمتعوا باألجـوء الخارجيـة يف 
حديقتنـا املطلـة عـى الشـاطئ، أو بإقامـة الفعاليـات يف 
قاعـة الوجبة، أو باقامة سـحور يف مطعم كـورال. جميعا 
تشـكل الخيـار األمثـل للتجمعـات العائليـة أو الرشكات.  

بانتظاركم أجمل التجارب املخصصة حسب اختياراتكم.

الوالئم الخارجية
ِعـش أجواء رمضـان بكل مـا تحمل من عبق الـراث دون 
مغـادرة منزلك. واسـتمتع بتشـكيلة متنوعة مـن وجبات 
اإلفطـار والسـحور مـع باقـات الوالئـم التـي نخصصها 
حسـب رغباتك ونوصلهـا إىل عتبـة دارك. ونعـدك بتجربة 

رمضانيـة ال ُتنىس.
تتوفر باقات الوالئم الخارجية.

عضوية “ آي داين “ المميزة
دايـن “ ألحبائكـم  آي   “ املميـزة  العضويـة  اسـألوا عـن 
كهديـة لهـذا املوسـم. مصممـة لرفـع مسـتوى تجربـة 

الخاصـة بكـم. املطاعـم 
عضوية “ آي داين “ مقابل 990 ر.ق 

قسائم الهدايا
مـا مـن هديـة يف رمضـان أجمـل مـن وجبـة إفطـار أو 
سـحور تليـق بمكانـة الزمـاء أو األصدقـاء أو األحبـاء 
تصميـم  أو  العديـدة،  وردهاتنـا  مطاعمنـا  يف  لديكـم، 
تجـارب حسـب رغباتكم يف شـاطئ وسـبا إنركونتيننتال 
الدوحـة. اسـألوا عـن قسـائم الهدايـا التـي نقدمهـا، أو 

املزيـد.  للهدايـا ملعرفـة  زوروا متجرنـا اإللكرونـي 

رمضان كريم معرمضان كريم مع
إنتركونتيننتال الدوحة شاطئ وسباإنتركونتيننتال الدوحة شاطئ وسبا

أطـول  عـى  يقـع  راٍق  مـاذ  الدوحـة  إنركونتيننتـال 
شـاطئ خـاص يف مدينـة الدوحـة، مجهز السـتضافتك 
بمجموعـة من املرافـق املتميـزة والخدمـات املخصصة 
منقطعـة النظـر. ويضـم الفنـدق 375 غرفـة فاخـرة 
للنـزالء و94 شـقة فندقيـة عاليـة املسـتوى، وصالـة 
كلـوب إنركونتيننتـال حرصية للنـزالء املتميزين براس 
شاسـع مطل عـى الخليـج العربـي، و14 مـن املطاعم 
املطعـم  الحائـزة عـى جوائـز مرموقـة، نذكـر منهـا 
الشـهر المـار الدوحـة الـذي يديـره الشـيف املعـروف 
الحـرصي،  إنركونتيننتـال  أكوريـو، وسـبا  جاسـتون 
ومركـز اللياقة البدنيـة الحديث املوجود يف نـادي ذا باي 

. كلوب
يشـغل الفنـدق موقعـاً حيوياً يف قلـب الخليـج الغربي، 
عـى ُبعـد أميـال قليلة مـن مراكـز ثقافية شـهرة مثل 
الحـي الثقـايف كتـارا. كمـا يقـع بالقـرب مـن وسـط 
املدينـة وأهـم املكاتب الحكوميـة واملؤسسـات وجزيرة 
اللؤلـؤة ونـادي الدوحـة للجولـف وعـى ُبعـد خطـوات 

قليلـة مـن محطـة مـرو القصـار املفتتحـة مؤخراً.
نـال فنـدق إنركونتيننتـال الدوحـة منـذ افتتاحـه عام 
2000 شـهرًة واسـعة، وحتى اآلن ما زال يحتفظ بريقه 
ملـا يقدمه مـن خدمة متميـزة عاوًة عـى مجموعة من 
أرقـى املطاعـم عـى اإلطـاق. ويواصـل إنركونتيننتال 
عامليـة  كوجهـة  املرموقـة  مكانتـه  تعزيـز  الدوحـة 
املسـتوى يف قلـب مدينـة الدوحـة بما يحصـل عليه عى 
الدوام من جوائز وتقديرات يف مسـابقات جوائز السـفر 
العامليـة وجوائز املطاعـم الفاخرة العامليـة وجوائز تايم 
آوت داينينـج وجوائـز فاكـت داينينـج وتريـب أدفايزر 
عامـاً بعد عـام. وتضم خدماتـه ومرافقـه صالة كلوب 
إنركونتيننتـال وخدمـة غـرف ومركـز أعمـال وخدمة 
البـرويف  واملطعـم  السـيارات  وصـف  املابـس  غسـيل 
العـرصي المار الـذي يديره الشـيف جاسـتون أكوريو، 
والردهـة الفخمـة مانكـو الدوحـة، ومطعم آخـر يقدم 
خدماتـه طـوال اليـوم، وغـر ذلـك الكثر مـن املطاعم 
التـي تقدم املأكـوالت اليونانية والبلجيكية واملكسـيكية 

للبنانية.  وا

نبذة عن فندق وشقق إنتركونتيننتال الدوحة 
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عـن  واقـف  سـوق  فنـادق  أعلنـت 
إطاقهـا ملجموعـة مـن الباقـات املميزة 
بمناسـبة شـهر رمضان الكريـم، لتوفر 
مـن  وفريـدة  أصيلـة  عربيـة  ضيافـة 
والـرشكات،  واألفـراد  للعائـات  نوعهـا 
طعـام  تنـاول  تجـارب  واستكشـاف 
مـن  بالعديـد  واالسـتمتاع  حرصيـة 
اإلفطـار  مـآدب  مـن  بـدءاً  الخيـارات 
كافـة  يف  اإلقامـة  إىل  والسـحور وصـوالً 

. فنادقهـا
وتتوفـر مجموعـة اإلفطـار والسـحور يف 
كافـة مطاعـم املجموعـة، والتـي لطاملـا 
اشـتهرت بتوفـر تجـارب غنيـة، وذلـك 
بفضـل تشـكيلة املأكـوالت التـي توفرها 
عـى  العاملـن  الطهـاة  مـن  ونخبـة 
توفـر أطبـاق متنوعـة وشـهية لـريض 
كافـة األذواق وترتقـي لتطلعـات ضيوف 

العامـة.
خـال الشـهر الفضيـل، سـيوفر مطعـم 
بـدءاً  “الجـرسة”،  فنـدق  يف  “أرغـان” 
لضيوفـه  الفرصـة  املغـرب  أذان  مـن 
املغربيـة  املأكـوالت  أشـهى  بتـذوق 
والرشقيـة والعامليـة املتنوعـة مـن خال 
بوفيـه اإلفطـار الـذي يضـم املرشوبـات 
الرمضانيـة، وأصنـاف الحسـاء املتعددة، 
األجبـان  مـن  وتشـكيلة  واملخبـوزات، 
البـاردة  املقبـات  وركـن  املتنوعـة، 
الرشقيـة  والسـلطات  والسـاخنة، 
والغربيـة، وتشـكيلة كبـرة مـن أطبـاق 
بالنكهـات  الغنـي  املغربـي  املطبـخ 
تـذوق  للضيـوف  يمكـن  كمـا  الشـهية. 
أشـهى املأكـوالت التـي سـيتم تحضرها 
الطهـي  محطـات  يف  مبـارشة  أمامهـم 
املتعـددة املوجـودة يف املطعـم، واختتـام 
رحلتهـم عنـد ركـن الحلويـات بأنواعها 

. ملختلفـة ا
الشـهية والجلسـات  النكهات  ولعشـاق 
»الرشفـة« يف  الراقيـة، سـيوفر مطعـم 
صالتـه  خـال  مـن  »الجمـرك«  فنـدق 
الـذي  الخارجـي  والـراس  الداخليـة 
أفـق  عـى  املميـزة  بإطالتـه  يتميـز 
مدينـة الدوحـة، الفرصة أمـام الضيوف 
لاسـتمتاع بوجبـة اإلفطـار مـن خـال 
اإلفطـار  إىل  باإلضافـة  الطعـام،  قوائـم 
لشـخصن، والتـي تتضمن تشـكيلة من 
املأكـوالت الرشقية والغربيـة ومجموعة 
املكسـيكية،  األطبـاق  مـن  متميـزة 
نوعهـا  مـن  فريـدة  نكهـات  تتخللهـا 
وطريقـة طهـي متميـزة تناسـب كافة 
تقديـم  طـرق  إىل  باإلضافـة  األذواق 

مبتكـرة تمتـاز بالرقي والحداثـة، والتي 
اسـتثنائية  الضيـوف يف رحلـة  سـتأخذ 

سـاحرة.
شـهر  خـال  خابـة  تجربـة  ولتوفـر 
فنـادق  طرحـت  املبـارك،  رمضـان 
سـوق واقـف اإلقامـة املميـزة بأسـعار 
تنافسـية، بـدءاً مـن 22 مـارس ولغايـة 
20 ابريـل، حيـث تشـمل وجبتـي إفطار 
وسـحور لشـخصن، باإلضافة إىل خصم 
وإمكانيـة  السـبا،  عاجـات  عـى   20%
توفـر  )حسـب  مجانـاً  للغرفـة  ترقيـة 
الوصـول  تسـجيل  وإمكانيـة  الغـرف(، 
املبكـر واملغـادرة املتأخرة )حسـب توفر 

الغـرف(.
وتماشـياً مـع اسـراتيجيتها الهادفة إىل 

توفـر أقـى سـبل الراحـة لضيوفهـا، 
سـتتوفر كافة أسـعار اإلفطار والسحور 
والطلبـات الخارجيـة الخاصـة بمطعمي 
أرغـان والرشفـة مـن خـال التطبيقات 
الذكية مثـل »طلبات« و«سـنونو« بهدف 
تلبيـة رغبات أكـر رشيحة مـن املجتمع 
خـال  املميـزة  لحظاتهـم  ومشـاركة 

املبارك. الشـهر 
وإلضفاء ملسـة مـن الهـدوء والسـكينة، 
السـبا  واقـف  سـوق  فنـادق  توفـر 
يتضمـن  والـذي  الخـاص  الرمضانـي 
املسـاج ملـدة 60 دقيقـة، ومسـاج الوجه 
ملسـة  إلضافـة  وذلـك  دقيقـة،   30 ملـدة 
إزالـة  عـى  تسـاعد  وحريريـة  ناعمـة 

الضيـوف. حـواس  وتدلـل  التوتـر 

بدءًا من اإلفطار والسحور وصواًل إلى اإلقامة والطلبات الخارجية

فنادق سوق واقف
تطلق باقات رمضانية مميزة
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- ما الذي دفعك الختيار مجال 
الضيافة والعمل فيه؟

لطاملـا كنـت شـغوفا بتقديـم خدمة 
عمـاء اسـتثنائية وخلـق تجـارب ال 
مجـال  يف  العمـل  للضيـوف.  ُتنـىس 
مواقـع  يف  للعمـل  فرصـة  الضيافـة 
وثقافـات متنوعـة، والتـي يمكن أن 
تكون مثـرة ومهمة بالنسـبة ألولئك 
باستكشـاف  يسـتمتعون  الذيـن 
عـى  والتعـرف  جديـدة  أماكـن 
أشـخاص جـدد. بشـكل عـام، أجـد 
أن صناعـة الضيافة تتسـم بالتحدي 
والوفـاء، وأنـا ممتـن للعمـل يف هـذا 

الديناميكـي. املجـال 
عـى مـدار مسـرتي املهنيـة املمتدة 
خـرة  اكتسـبت  عاًمـا،   30 ملـدة 
قسـم  عمليـات  إدارة  يف  شـاملة 
خـال  مـن  واملرشوبـات  األغذيـة 
الخـرة التي اكتسـبتها مـن العمل يف 
مناصـب متنوعـة يف هذا املجـال. من 
أهـم أهدايف األساسـية عندمـا يتعلق 
هـو  واملرشوبـات  باألغذيـة  األمـر 
تزويـد الضيـوف بتجـارب فريـدة ال 
تنـىس ال يمكنهم العثـور عليها يف أي 
مـكان آخـر. لتحقيـق ذلـك، أجريـت 
العـدد مـن االبتـكارات ، بمـا يف ذلـك 
إدخـال املكونـات من مصـادر محلية 
يف قوائمنـا، وتصميـم تجـارب تناول 
الطعـام حسـب الطلـب للمناسـبات 
املورديـن  مـع  بالرشاكـة  الخاصـة، 
طعـام  خيـارات  لتقديـم  املحليـن 

مميـزة. ومرشوبـات 

- يف ظل املنافسة التي يشهدها 
القطاع، ما هي أبرز مميزات 

منتجع والدورف أستوريا لوسيل 
الدوحة؟ 

الرفاهيـة املميـزة، الخدمـة األنيقـة، 
يتميـز  ُتنـىس.  ال  تجـارب  وتقديـم 
والـدورف أسـتوريا لوسـيل، الدوحة 
بمرافقـه التـي ال مثيل لهـا وخدماته 
ممـا  الطلـب،  حسـب  املصممـة 
يجعلـه منتجًعـا فاخـرًا حقيقًيـا يف 
قلـب املدينـة. توفـر الغـرف والفلـل 
لدينـا بإطالتهـا البانوراميـة واحـة 
واسـعة  برشفـات  تكتمـل  مرفـة 
املناظـر  عـى  سـاحرة  بإطالـة 

يف  الوحيـد  الفنـدق  نحـن  الخابـة. 
بإمكانيـة  يتمتـع  الـذي  لوسـيل 
الشـاطئ،  إىل  املبـارش  الوصـول 
وتمتـد تجربـة الرفاهيـة إىل املرافـق 
املصممـة بشـكل رائـع باإلضافة إىل 
منافـذ الطعام االسـتثنائية، الداخلية 
عـى  خابـة  بإطالـة  والخارجيـة، 
وسـائل  العربـي.  الخليـج  ميـاه 
الراحـة عـى طـراز املنتجـع ال مثيل 

لهـا وتلبـي احتياجات العائـات، مع 
حمامـات سـباحة للعائـات، ومنتزه 
مائـي، وكابانـات، ونـوادي لألطفال 
واملراهقن، ومنتجـع صحي متكامل 

الخدمـات.
والـدورف  خـرة  املنتجـع  يعكـس 
أسـتوريا يف الضيافـة الفاخـرة، التي 
األسـطورية  الخدمـة  بـن  تجمـع 
وتنـاول الطعـام يف وجهـة فريدة من 

نوعهـا وموقـع جـذاب عى شـاطئ 
البحـر، ممـا يضمن تجربـة ال ُتنىس.

- ما هي خططكم لجذب الضيوف 
من دول الخليج يف ظل النمو الذي 

تشهده السياحة بعد مونديال 
قطر 2022؟

الضيافـة  بكـرم  قطـر  تشـتهر 
والتزامهـا بالتميـز، ولقـد أصبحـت 

وجهة سـياحية رائدة عى مسـتوى 
العالـم. يقـوم جهاز قطر للسـياحة 
أجـل  مـن  كبـرة  جهـود  ببـذل 
تطويـر بيئـة االسـتثمار السـياحي 
وتعزيـز األداء الفندقـي، كمـا ينظم 
املهرجانـات  مـن  حزمـة  الجهـاز 
العامليـة  الرياضيـة  والفعاليـات 
املتنوعـة باإلضافـة عـى مجموعـة 

من املتاحـف الجديدة ذات املسـتوى 
الثقافيـة  واملهرجانـات  العاملـي 
تماشـيا مـع رؤيتهـا السـتقطاب 6 
ماين زائر سـنويا ورفع مسـاهمة 
املحـي  دالناتـج  يف  السـياح  قطـاع 
بحلـول  باملائـة   12 إىل  اإلجمـايل 

.2030
يهـدف والـدورف أسـتوريا لوسـيل، 
جوهـر  بـن  الجمـع  إىل  الدوحـة 
قطـر يف تجربـة فاخـرة ال مثيـل لها 
سـياحية  كوجهـة  البـاد  ووضـع 
أفضـل  مـع  نوعهـا  مـن  فريـدة 

والضيافـة. الخدمـة  معايـر 

- برأيك، ما رس النجاح يف قطاع 
الضيافة؟

تقديـم  تتطلـب  الضيافـة  صناعـة 
خدمة اسـتثنائية للضيـوف وتطوير 
العاقـات معهـم، عى الشـخص أن 
التواصـل  يمتلـك مهـارات قويـة يف 
فهـي  بالتفاصيـل،  االهتمـام  مـع 
عـاوة  الفـرق.  تشـكل  التـي 
الشـامل  الفهـم  يعـد  ذلـك،  عـى 
التكيـف  عـى  والقـدرة  للصناعـة 
املتغـرة وتفضيات  مع االتجاهـات 
السـمات  مـن  املتطـورة  الضيـوف 
املهمة. يجـب عى أصحـاب الفنادق 
التحـي بمهـارات  أيًضـا  الناجحـن 
قياديـة وإداريـة رائعة، حيـث أنهم 
وإلهـام  اإلرشاف  عـن  مسـؤولون 
أعـى  لتقديـم  الفريـق  أعضـاء 

الخدمـة. مـن  مسـتوى 

- ما هو االتجاه السائد يف قطاع 
الضيافة يف قطر؟

البنيـة  بكثافـة يف  اسـتثمرت قطـر 
األخـرة،  السـنوات  التحتيـة خـال 
الفنـادق  مـن  العديـد  تطويـر  مـع 
الرفيـه  وأماكـن  واملنتجعـات 
تزايـد  لذلـك،  نتيجـة  الفاخـرة. 
الراقيـة  التجـارب  عـى  الطلـب 
والخدمات الشـخصية بـن الضيوف 
املحليـن والدوليـن عى حٍد سـواء. 
لوسـيل،  أسـتوريا  والـدورف  يف 
الدوحـة، نحـن ملتزمـون باالبتـكار 
تجربـة  تعريـف  وإعـادة  املسـتمر 
ال  ذكريـات  خلـق  بهـدف  الضيـف، 

ضيـف. كل  عـى  وعزيـزة  ُتنـىس 

- ما هي استعداداتكم لشهر 
رمضان الكريم؟

سـيكون  رمضـان،  شـهر  خـال 
مـن  واسـعة  مجموعـة  هنـاك 
أسـتوريا  والـدورف  يف  األنشـطة 
لوسـيل، الدوحـة. تشـمل عروضنـا 
هـذا  خـال  للضيـوف  املتنوعـة 
الشـهر الكريم تجربة طعـام مميزة 
إطـاالت  مـع   Bywater مطعـم  يف 
خابة عـى الخليـج العربـي املذهل. 
األخـرض”،  “رمضـان  مـن  كجـزء 
الخاصـة  الغـذاء  اسـتدامة  مبـادرة 
بنـا، يفخـر املطعم بتقديـم منتجات 
محليـة املصـدر، كمـا عقـد الفندق 
رشاكـة مـع بنـك الطعـام لتفـادي 
العطـاء  وتعزيـز  الطعـام  هـدر 

الكريـم. الشـهر  خـال  الخـري 
سـيحظى الضيـوف أيًضـا بفرصـة 
التقليديـة  األنشـطة  يف  املشـاركة 
مثـل تطبيـق الحنـاء، فـن اإليـرو، 

. العـود  وموسـيقيي 

ماذا سيحدث في والدورف أستوريا خالل شهر رمضان
مقابلة حصرية مع المدير العام لوالدورف أستوريا لوسيل كريس فرانزينمقابلة حصرية مع المدير العام لوالدورف أستوريا لوسيل كريس فرانزين

قال السيد كريس فرانزين مدير عام منتجع والدورف أستوريا لوسيل الدوحة ان 

المنتجع بمعطياته التشغيلية والخدمية التي ال تضاهى، وإطاللته الشاملة في 

قلب مدينة لوسيل، يشكل إضافة قيمة للقطاع السياحي المحلي، نظرا لما 

يقدمه من مكونات خدمة تتسق مع معايير صناعة المنتجعات العالمية، األمر 

الذي اكسبه ثقة ومصداقية الضيوف. وأكد كريس فرانزين في حوار للوطن  أن 

منتجع والدورف أستوريا لوسيل، الدوحة يتميز بمرافقه التي ال مثيل لها وخدماته 

المصممة حسب الطلب، مما يجعله منتجًعا فاخًرا حقيقًيا في قلب المدينة، 

كما تحدث عن سبب اختياره العمل في مجال الضيافة، مشيرًا إلى خطط منتجع 

والدورف أستوريا لوسيل الدوحة لجذب الضيوف واستعدادات المنتجع لشهر 

رمضان المبارك. وإلى نص الحوار :-
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يوفـر منتجـع وفلل هيلتون شـاطئ 
الشـهر  خـال  العـام  هـذا  سـلوى 
لضيوفـه  مميـزة  فرصـة  الفضيـل، 
ونزالئـه لاسـتمتاع بتجربـة فريـدة 
مـن نوعهـا تجسـد سـحر الضيافة 
القطريـة األصيلـة، وذلـك مـن خال 
الغـرف  مـن  املتألقـة  مجموعتـه 
والفلـل الفاخرة باإلضافـة إىل باقات 
اإلفطار والسـحور ودخـول الحديقة 
املائيـة، والتي تمكنهم مـن االحتفال 
األهـل  مـع  الفـرة  هـذه  بجوهـر 
واألصدقـاء يف أجـواء فريـدة ال مثيل 

لهـا يف أي مـكان آخـر.
الفندقيـة  املنتجـع  وحـدات  تتميـز 
بتصميماتهـا املعارصة، واملسـتوحاة 
من وحـي الثقافـة العربيـة، ويمكن 
الغـرف  بـن  االختيـار  للضيـوف 
أو  الخاصـة  الـرشف  ذات  األنيقـة 
الـراس املطل عى البحـر أو الحدائق 
املورقـة والزاهية، أو الفلـل املواجهة 
للشـاطئ، أو وحدات التـاون هاوس 
يف القرية العربيـة، حيث تبدأ عروض 
املبـارك  رمضـان  شـهر  يف  اإلقامـة 
مـن 999 ريـاالً قطريـاً عـى الغرف، 
الفلـل،  3250 ريـاالً قطريـاً عـى  و 
وتشـمل باقـات اإلفطـار والسـحور 

ودخـول الحديقـة املائيـة.
معلقـاً عـى إطـاق عروض الشـهر 
الفضيـل، قال السـيد إتيان تشـارلز 
جيليز، املديـر العـام اإلقليمي ومدير 

عـام منتجـع وفلـل هيلتون شـاطئ 
مـن  العـام  هـذا  »هدفنـا  سـلوى: 
لـم  املباركـة  رمضـان  ليـايل  خـال 
شـمل العائـات واألصدقـاء وتوفـر 
لاجتمـاع،  لهـم  األمثـل  املـكان 
وأوارص  الرحـم  صـات  وتعزيـز 
الصداقـة التـي تجمـع بينهـم وخلق 

ذكريـات خالـدة ال تنـىس. لقـد قمنا 
بتصميـم عروضنـا الحرصيـة التـي 
املتعـددة،  بفئاتهـا  اإلقامـة  تشـمل 
بعنايـة  والسـحور  واإلفطـار، 
مطلقـة لتعكـس رمزية هذا الشـهر 
نفـي  عـن  وباألصالـة  الفضيـل. 
وبالنيابـة عـن فريـق العمـل أتمنى 

كريـم«.  رمضـان  للجميـع 
االسـتمتاع  للضيـوف  يمكـن 
النكهـات  مـن  بمجموعـة مختـارة 
يف  اإلفطـار  بوفيـه  مـن  األصيلـة 
والـذي  كيتشـن«  »سـوق  مطعـم 
تبلـغ تكلفتـه 198 ريـاال للشـخص 
مجموعـة  يشـمل  حيـث  الواحـد، 
األطبـاق  مـن  ومختـارة  متنوعـة 
بإتقـاٍن  املعـدة  والعامليـة  العربيـة 
مـن  توليفـة  جانـب  إىل  وتفـاٍن 
والغربيـة  الرشقيـة  الحلويـات 
الشـهية. وسـيتوفر بوفيـه اإلفطار 
بـدءاً مـن أذان املغرب حتى السـاعة 

يوميـاً.  مسـاًء   10:30
الضيـوف  سـيتمكن  للسـحور،  أمـا 
من االسـتمتاع بنسـيم املساء يف فناء 
القريـة العربية يف مطعـم »ليفانتن« 
من خـال البوفيه مقابـل 100 ريال 
 9:00 السـاعة  مـن  وذلـك  قطـري، 

مسـاًء حتـى 2:00 فجراً.
ليـايل  إىل  مميـزة  أجـواء  وإلضافـة 
وفلـل  منتجـع  يقـوم  رمضـان، 
بتقديـم  سـلوى  شـاطئ  هيلتـون 
عـروض عى دخـول الحديقـة املائية 

الفضيـل. الشـهر  خـال 

منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى 
يستقبل الشهر الفضيل بليال رمضانية متألقة ال مثيل لهايستقبل الشهر الفضيل بليال رمضانية متألقة ال مثيل لها
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