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 بيان صحفي
 

 في اإلمارات العربية المتحدة محفظتهاإلى  نجوم 5ًا من فئة تضيف فندق ‘كارلتون’مجموعة 
 

لفندق المعروف سابقًا باسم فندق التي تتخذ من دبي مقرًا لها عن إضافتها ل ‘ونكارلت’فنادق مجموعة  أعلنت :5102ديسمبر 
 .‘كارلتون باالس’ق ليصبح اسمه فند النامية محفظتهاإلى ‘ متروبوليتان باالس’

 

 
 سباحة على السطحللوبركة  وصالة لرجال األعمال ‘كلوب’طوابق  3 واسع، تتضمنغرفة وجناح  505 بـ يتميز الفندق الجديد

 .ديرة في دبيلالجتماعات والمؤتمرات في قلب  قاعات كبيرة ومجهزةو 

، معلقًا والمدير العام للمجموعة‘ فيرست إنفستر’في مجموعة  الضيافةلقسم  التنفيذي الرئيسوقال السيد حسني عبد الهادي، 
خمس نجوم ال من فئة شهيرة منشأة إلى مجموعتنا، لنضيف بذلك هذا الفندق الفخمبضم عيدون سنحن " :على اإلضافة الجديدة

 ، ويأتيها ضيوف منتتمتع بإقبال واسعديرة هي منطقة " :دق الجديدل متحدثًا عن ميزات الفنثم أكم ."المتوسعة محفظتناإلى 
بسبب قربها من المطار الدولي ومن المناطق التاريخية والثقافية في  وذلك ،ومن أنحاء العالمدول االتحاد الخليجي  كافة

العراقة والسمعة  متحمسون للبدء بتطوير العمل منطلقين منمن مركز دبي التجاري العالمي، ونحن باإلضافة لقربها  ،المدينة
 ".الكبير التي يتمتع بها هذا الفندق

 
 انتهى
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 :مالحظات لوسائل اإلعالم
 

 :ورة بدقة عاليةرابط للص
https://www.dropbox.com/s/w1li21d2grjog89/Carlton%20Palace%20%20Atrium%20Area.jpg?dl

=0 
 

 :‘كارلتون باالس’حول فندق 
 من خور دبي القريب في قلب ديرةبفخامته وموقعه  ،‘تروبوليتان باالسم’ باسم، المعروف سابقًا ‘كارلتون باالس’ق دنفيتميز 

 .محطة الميترو ومركز دبي التجاري العالمير دبي و مطاو 
 

درجًا مزدوجًا مهيبًا يقود  لتذكر الضيوف بعصر األناقة، حيث يجد الضيوف الباروك الرائع ردهة الفندق مصممة على طراز
 وتصطف الغرفمتر مربع،  512و 35الغرف بين  تتراوح مساحة .الفسيحة والمعاد تجديدها 505إلى الغرف واألجنحة الـ 

، خمس نجومال فئة دقافن مزايالفندق يحتوي كل ا. نافورة تتوسط البهو ذات أعمدة تطل علىبممرات  بهو مشجر محاط   حول
موعة متنوعة ومج لالألعم اً مركز أيضًا  يضمكما على المدينة،  طل  م بدنيةاللياقة ل واسعسباحة على السطح ومركز لابركة  من

لرجال كالسيكية  قاعةعلى  تطلثالثة طوابق مخصصة لغرف وأجنحة رجال األعمال  باإلضافة إلى من المطاعم والبارات
بين  أي عددقادرة على تلبية الحفالت و لمؤتمرات العقد  واسعة النطاق تجهيزاتالو  تسهيالتأفخر الالفندق أيضًا يقدم  .األعمال

 .من الضيوف 311إلى  6
 

 نرحب بكم لمتابعتنا على . ‘كارلتون’هو جزء من مجموعة فنادق  ‘كارلتون باالس’فندق 
www.twitter.com/CarltonPalace  وعلىwww.facebook.com/CarltonPalaceHotelDubai. 

 
 :‘كارلتون’حول مجموعة فنادق 
فندق و  دبي، ‘ورات كارلتون’فندق و  األردن، في‘ باالس إمبيلاير’ فندق :فنادق عريقة من ثالثة ‘كارلتون’تتألف مجموعة فنادق 

 .ديرة ‘باالسكارلتون ’
 

 :للمزيد من المعلومات
 العالقات العامةحسابات  مدير|  ‘كريستينا كريستينسن’

 .م.م.ذ العاملة في المنطقة الحرة االستشارية CCTشركة 
 971+ 1908 361 56: جوال|  cristina@cttconsultingme.com: بريد إلكتروني
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