
 
 

 خالل بطولة موانئ دبي العالمية للجولفمرحلته الجديدة  رسميا   نادي الجولف في عقارات جميرا للجولف يفتتح

 شخص ومفهوم جديد لمنافذ األطعمة والمشروبات 300 تتسع لـجديدة  حفالتمل المرحلة الجديدة قاعة تش 
   العالميين الجول   األوروبية العبيوممثال الجولة يوســــــــــــــ  لانمي الرعيا التنفيذا لعجارات جميرا للجول

 رسميا  المرافق الجديدة ن و لي ويستوود يفتتحو بيلو  –رافاييل لابريرا

المرحلة الجديدة من مشــــروو تطوير نادا الجول  في  تم افتتاح: 2016نوفمبر  18دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
لطريق لتجديم مفهوم جديد باللامل لمنافذ األطعمة اممهدة  و ي المهتمين لبير منالســــــــتعا  عدد عجارات جميرا للجول  

 شخص. 300بسعة دة جدي حفالت والمشروبات إلى جان  قاعة

متر  150ي12على مســـــــاحة الذا يحتل موقعا  متميزا  في قل  عجارات جميرا للجول ي والذا يمتد نادا التم توســـــــيع و 
في المجمع. ويأتي  ذا ي ومرفجا  خاصـــــــا  للحفالت  و األول من نوع  ألطعمة والمشـــــــروباترابعا  ل منفذا  ليضـــــــم  يمربع

العصــــرية للســــلان والعبي الجول  وزوار  نمط الحياةتطوير عجارات جميرا للجول  ســــعيها لاالفتتاح في نل مواصــــلة 
 المجمع.

جميرا للجول ي  عجاراتلحضــــور الفريق التنفيذا  فتتاح الصــــبلة الرســــمية خالل حده مميز شــــهدوالتســــبت عملية اال 
 وجولة األوروبية نفيذا لعمليات الليه واترز الرعيا التجنبا  إلى جن  مع الرعيا التنفيذا يوســــــــــــــ  لانمي  بوجود
 .و لي ويستوود بيلو –رافاييل لابريرا  ينالجول  العالمي يالعب

أننا لشــــــــــرلة  حديث  خالل حفل االفتتاحي قال يوســــــــــ  لانمي الرعيا التنفيذا لعجارات جميرا للجول     معرضوفي 
معنا مرافق عصــــــــرية إضــــــــافية إلى مج ناعبر طرح نلبي جميع احتياجت للســــــــوق باســــــــتمرار و  تطوير عجاراي نســــــــتمع

وقاعة الحفالت اللبيرة وبات الجديد مفهوم منافذ األطعمة والمشــــــــــــــر فأن عاعلة حتى اآلن.  700لون من المتنامي والم
لتســـــ   ذر المرافق أ مية قصـــــوا في إطار التزامنا بالحفان من اســـــتراتيجية توليد اايرادات لت إضـــــافية يمثالن جوان 

 على ملانتنا الراعدة لوجهة سلنية وعصرية مختارة .

  الرياضي الركن –مفهوم منافذ األطعمة والمشروبات 

يضم  ذا المفهوم الجديد بعضا  من أعنم سنوفمبري و  21الرياضي أبواب  أمام الضيو  ابتداء  من يوم  الرلنيفتتح س
من قبل الذواقةي ويجدم تشــــليلة  واســــعة  من المشــــروبات الراععة إلى جان  باقة من األطباق المفضــــلة  تذلارات الجول 

 بار المجرمش.بما يشمل أطباق األضالو المشوية والسجق والهريا وتمبورا الح

 –ويعتبر الرلن الرياضـــــــي ملانا  مثاليا  لالجتماو مع األصـــــــدقاء ومتابعة  خر تحرلات الع  الجول  العالمي لابريرا 
تتبع  خر أخبار المباريات الحماســـــــــــية في الدورا اانجليزا بيلو أو مشـــــــــــا دة أحداه بطولة األمم الســـــــــــتة المجبلة أو 

 الشاشات اللبيرة المتوزعة في أرجاء الملان مشا دة  ممتعة ومريحة لجميع الضيو .الممتاز للرة الجدمي حيه تضمن 
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 والحفالت الفعاليات قاعة

ضــــــمن نادا  يشــــــخص 300متر مربعي لســــــتعا   346بمســــــاحة  ل  قاعة حفالت لبيرةافتتحت عجارات جميرا للجو 
حفالت حفالت توزيع الجواعزي  ي الستضافة الفعاليات المؤسسية ل  الحاعز على العديد من الجواعزي فجد صممتالجو 

 ي  الزفا  واالحتفاالت الخاصة.العشاء

الجميلة وضـــــــــوء النهار الطبيعي و المتجنة  اللمســـــــــاتقاعة الحفالت الجديدة أجواء  مميزة وراقية ألا مناســـــــــبة مع تجدم  
مل قاعة ت واالحتفاالت الشـــــخصـــــيةي وتشـــــالعاليةي األمر الذا يجعل منها الخيار المفضـــــل لمننمي الفعاليااألســـــج  و 

 انشاء ثاله غر  الستضافت الفعاليات األصلر حجما . قواطع داخليةعلى  الجديدة االحتفاالت

ى ضمان تجربة ضيافة وسو  يعمل فريق قاعة االحتفاالت الملون من مجموعة مميزة من العاملين المتخصصين عل
نهايتهاي بما يشـــــــــــمل مجموعة من الخبراء الفنيين في مجال  إلىمذ لة للضـــــــــــيو  خالل مختل  الفعاليات من بدايتها 

 التجنيات السمعية والبصرية.
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 نبذة عن عقارات جميرا للجولف

ي واحدة من 2009منذ العام ‘ السباق إلى دبي’ول ي الجهة المستضيفة للجولة النهاعية للبطولة األوروبية تعد عجارات جميرا للج
 1,700أعرق مجمعات الجول  السلنية في الشرق األوسطي حيه تجدم مجموعة واسعة من المرافق عالمية المستواي وألثر من 

 15اامارات العربية المتحدة. وتجع عجارات جميرا للجول  على بعد  منزل مصمم بشلل فردا )تم بناؤر وقيد اانشاء( في دولة
المؤ لين الستضافة ‘ األرض’و‘ النار’و ي مجهزة لتجديم تجار  ال تنسى على ملعبيها  دقيجة من نخلة جميرا ومرسى دبيي

المعالم السياحية في دبي. تتميز عجارات جميرا ي فضال  عن احتواعها على المنازل الفاخرة الواقعة بالجر  من أ م البطوالت العالمية
للجول  بتشليلة متنوعة من وساعل الترفي  والمرافق الصحية التي من شأنها توفير أسلو  حياة متر  من المسابح إلى مرالز 

 اللياقة البدنية والنادا الخاص والمطاعم الفاخرة.

والتواصل مع عجارات جميرا للجول  عبر  JumeirahGolfEstates.comللمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا االللتروني 
نستاجرامو  تويترو  فيسبوك  .ا 

 معلومات االتصال

 لاتي فاي 

 Katie.fyfe@grayling.com 

http://www.jumeirahgolfestates.com/
https://www.facebook.com/Jumeirah-Golf-Estates-Golf-Club-131022593605993
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
http://www.twitter.com/JumeirahGolfEst
https://instagram.com/jumeirahgolfest/
https://instagram.com/jumeirahgolfest/
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