مطعم الحظيرة يحصل على جائزة أفضل مطعم في الشرق األوسط وشمال افريقيا
من بي بي سي الشرق األوسط
مطعم الحظيرة العربي الصحراوي المفتوح بفندق باب الشمس يفوز بجائزة أفضل مطعم في الشرق
األوسط وشمال افريقيا من قبل بي بي سي الشرق األوسط في دبي

دبي ،مارس -2011 ،تلقى مؤخراً مطعم الحظيرة العربي الصحراوي المفتوح بفندق باب الشمس
الصحراوي جائزة أفضل مطعم في الشرق األوسط وشمال افريقيا من قبل بي بي سي الشرق
األوسط في الحفل الذي أقيم بھذه المناسبة األسبوع الماضي.
وقد علق السيد عابدين نصر ﷲ – نائب الرئيس لشئون الفنادق والضيافة بمجموعة ميدان بقوله:
"نحن فخورون جداً بھذه الجائزة القيمة التي حصل عليھا مطعم الحظيرة والذي يعد إنجازاً كبيراً لنا
جميعا ً .وأود أن أشكر جميع أفراد فريق العمل في فندق باب الشمس الذين عملوا بجد ليسعدوا
ضيوفنا ويفاجئوھم بشئ جديد يوميا ً وھو ما لعب دوراً كبيراً في تحقيق ھذا النجاح الباھر".
وكأحد المناظر المأخوذة من األساطير العربية يطل علينا مطعم الحظيرة الصحراوي  ،أفضل مطعم
عربي صحراوي مفتوح في المنطقة بما يقدمه من رقص شرقي ورسوم الحناء والفرقة الموسيقية
والمطربين والراقصين واإلستعراضات البدوية وأيضا ً إستعراض الخيل والجمال التراثي الخاص
بالمطعم .ويعتبر ديكور وتصميم مطعم الحظيرة تحفة فنية بكل المعايير حيث يجسد سحر وكرم
الشرق ويتجلي ذلك في البوفيه الشھي الذي يقدمه إضافة إلى منصات الطھو الحية وأفران الخشب
ومنصات الشواء.
وتكتمل الصورة التراثية األصيلة بمشھد متميز ال ينسى للقرية التراثية بالمطعم والسوق الموجود
داخل القرية التراثية والفرسان المھرة على خيولھم الرائعة وقافلة الجمال التي تأخذكم في رحلة عبر
الزمن وتعطينا فكرة عن حياة األجداد من خالل إستعراض تراثي يكون مسرحه الكثبان الرملية
الذھبية المحيطة بالمطعم والتي يمكنكم مشاھدتھا من داخل المطعم  ،حيث تعتبر الحظيرة متحفا ً
للحياة التراثية في دبي.
ويقدم المطعم أشھى وأطيب المأكوالت تقدم مع الخبز العربي الطازج المقدم من الفرن مباشرة إليكم
ومنصات الطھو الحية والتي تعد وتجھز الطعام بالطريقة التقليدية المميزة وأفران الخشب ومنصات
الشواء.
ومنذ  1يناير  2011تولت مجموعة فنادق ميدان إدارة فندق باب الشمس كما تتولى إدارة فندق
الميدان التابعين للمجموعة.

مالحظات:

منتجع باب الشمس الصحراوي والسبا
يعد منتجع باب الشمس الصحراوي والسبا مالذاً فخما ً وسط نسيج الكثبان الرملية المترامية لصحراء
دبي .نسمة عليلة محاطة بخلفية رائعة من المناظر الخالبة للصحراء .ويقدم باب الشمس لضيوفة
تجربة رائعة للتعرف على التراث والثقافة اإلماراتية األصيلة.
يقع منتجع باب الشمس الصحراوي والسبا في قلب الصحراء المتاخمة لمدينة دبي الدولية للقدرة
وعلى بعد حوالي  40دقيقة من قلب مدينة دبي.

فندق الميدان
يقع فندق الميدان في بؤرة أحد أكثر وجھات العالم بھجة إنه بحق فندق ذو موقع فريد ومتميز فھو
يتيح زوايا رائعة للمشاھدة والمتابعة من خالل إطاللته على مضمار السباق الذي يحتضن أھم وأغلى
سباقات الخيول في العالم وھو كأس دبي العالمية .وبموقعه المتميز الذي يبعد حوالي  10دقائق عن
قلب منطقة األعمال في مدينة دبي وعن أكبر مراكز التسوق في العالم يقدم فندق الميدان بحق مكان
ال مثيل له للقاء واإلحتماع.

وتحت اإلدارة الجديدة يمكنكم اآلن الحجز في فندق باب الشمس وفندق الميدان عن طريق اإلنترنت
من خالل الموقع اإللكترونيwww.meydanhotels.com :

للمزيد من المعلومات عن فنادق ميدان ومجموعة ميدان يمكنكم التواصل معنا من خالل:
pr@meydanhotels.com

أو زيارة موقعنا اإللكترونيwww.meydanhotels.com/news :

