
لمحبي
 الترحال #روڤ



#بور_سعيد

#دبي  ها قد جئنا



دش إستحمام قوي 

خدمة تسجيل 
دخول ذاتية

#بال_عناء

#إنتعاش



مستعدون 
لإلنطالق

#تمرين_الصباح



إستأجروا دراجة،
وانطلقوا إلى #السوق

خذوا#جولة_بالعبرة
عند الغروب



إنطلقوا، وكونوا 
صداقات جديدة

#شمس_دافئة



ذا ديلي

# اإلنتعاش
# و اإلسترخاء

# و إعادة_النشاط يوميا



اجتماعات
واتصاالت طارئة

# إستراحة قصيرة
بين اإلجتماعات



استمتع بأجواء دبي وأنت في قلب منطقة التراث البحري للمدينة، محطة انطالقك المثالية 
إلى خور دبي وسائر أسواق ومقاهي المدينة التقليدية المجاورة. تتوافر وسائل مواصالت 

حديثة تربط روڤ سيتي سنتر بالقسمين الحديث والقديم للمدينة، مع إمكانية الوصول بسرعة 
وسهولة إلى مطار دبي الدولي. 

روڤ سيتي سنتر

خدماتنا

كن في قلب الحدث
الخدمات األساسية

ثمة أشياء ال غنى لضيوف روڤ عنها. ولكن ال داعي للقلق، فقد وفرنا لهم ما يلبي 
رغباتهم ويفوق توقعاتهم. تسجيل الوصول حتى الساعة 4 عصًرا.

الخدمات اإلضافية
شغفنا في روڤ سيتي سنتر أن نجد دائًما وسيلة جديدة تمنحك المتعة والرفاهية ألننا ال 

. تضم جميع الغرف التي يقدمها فندق روڤ لضيوفه 
ً

نرضى لك دون السعادة والراحة بديال
الملحقات التالية:

• تسجيل المغادرة المتأخر حتى الساعة 
2 ظهًرا

• محطات مريحة إلتمام إجراءات تسجيل 
الوصول ذاتًيا

• االنتقاالت من المطار وإليه بأسعار 
تنافسية

• مسبح أنيق وشرفة مذهلة للتشمس، 
مفتوحان الستقبال الضيوف من الساعة 

8 صباًحا وحتى 7 مساًء.

• مركز لياقة بدنية مفتوح على مدار  
الساعة

• متجر صغير مفتوح على مدار الساعة

• مغسلة تعتمد على نظام الخدمة الذاتية

• غرف تخزين األمتعة

• صناديق آمنة لحفظ المتعلقات الثمينة

تجهيزات مرنة مذهلة داخل قاعات   •
االجتماعات المتصلة جيًدا

مساحة لعقد االجتماعات والجلسات   •
الرقمية وفعاليات االتصال الشبكي وما إلى 

ذلك

•  أسعار التخطيط واالجتماع للوفاء 
باحتياجاتك في االجتماعات على مدار 

الساعة يومًيا.

• قاعة مثالية تغمرها أجواء االسترخاء

    لعقد االجتماعات غير الرسمية 

• خيارات غداء مفعمة بالمتعة مع خدمة 
الوجبات السريعة )تيك أواي(، أو متعة ال 

تُضاهى ومذاق ال يُقاوم في مطعم ذا ديلي

• تقديم القهوة والشاي والمياه داخل القاعة 
أثناء االجتماع

• مشروبات باردة ووجبات خفيفة بتكلفة 
رمزية

يوفر فندق روڤ سيتي سنتر مساحات عملية مريحة  إلقامة الفعاليات والمناسبات التي يمكن 
تخصيصها لتلبي احتياجاتك االجتماعية والعملية على حٍد سواء.

خدمة الواي فاي مجاًنا  •

أجهزة تلفاز ذات شاشات تفاعلية   •
مقاس 48 بوصة

مساحة 26 متًرا مربًعا  •

غرف متصلة مثالية إلقامة العائالت  •

أسّرة مذهلة من تصميم سيمونز  •

أرائك يمكن تحويلها إلى أسّرة للضيوف   •
اإلضافيين

أدوات إعداد الشاي والقهوة في الغرفة  •

حمامات عصرية مزودة بُدّش مطري   •

زجاجات مياه متوفرة داخل الغرف فور   •
الوصول

ثالجات صغيرة مريحة  •

مقابس كهربائية متعددة  •

خزانات ضخمة فائقة األمان  •

مجففات شعر  •

جدد طاقتك

يمثل مطعم ذا ديلي ملتقى مثالي بالقرب منك للقاء األحباب على مدار الساعة. تمتع بوجبتك 
في ضيافة المطعم أو استمتع بخدمة الوجبات السريعة )تيك أواي( وتلذذ بمذاق القهوة 

الفاخرة وأشهى األطباق العالمية التي ُتقّدم من الصباح الباكر وحتى ساعة متأخرة من الليل.

•  مفتوح من 6:30 صباًحا وحتى 11:30 مساًء

باقة من أشهى المأكوالت الشرقية والغربية   •
والهندية فضًلا عن أروع أطباق جنوب شرق 

آسيا المفعمة بالنكهات اللذيذة

أجود أنواع القهوة الفاخرة والشاي اإلقليمي   •
الرائع

عصائر الفواكه الطازجة باإلضافة   •
إلىمشروبات الطاقة الصحية

خدمة الواي فاي فائقة السرعة مجاًنا  •

الملتقى المثالي بين أحضان تراث دبي  •

ذا ديلي سيتي سنتر

تجهيزات مبتكرةقاعات اجتماعات تنفيذية
من اختياركشكل حرف Uقاعة دراسةتجهيزات الناديتجهيزات المسرحقاعة  االجتماعاتالحجم )متر مربع(

CIT 15812----قابلة للتخصيص

CIT 2552060303220قابلة للتخصيص

CIT 3552060303220قابلة للتخصيص

CIT 2+311040120606820قابلة للتخصيص

PIT STOPقاعة لعقد االجتماعات غير الرسمية قدرتها االستيعابية القصوى 12 شخًصا

طابق كامل + 
مساحة إلقامة 

الفعاليات االجتماعية
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