فندق الميدان دبى
( افخم فندق جديد لعام) ٢١٠٢
اإلمارات العربية المتحدة  ،دبي – أكتوبر  ،2102يسر فندق الميدان العضو فى مجموعه ميدان ان يعلن عن حصوله على
جائزة (افخم فنادق جديدة فى العالم ) فى الحفل الذى أقيم فى كواالالمبور مؤخ ار.
وقد سلط حفل توزيع جوائز أفخم فنادق العالم الضوء مرة أخرى على أكثر الفنادق والمنتجعات والنزل والجزر الخاصة المحببة
على مستوى العالم ،كما تم تكريم الحائزين على جوائز عام  2102خالل حفل العشاء الفاخر الذي أقيم في مدينة كواالالمبور
في  01أكتوبر حيث تم اإلعالن عن حصول فندق الميدان على جائزة أفخم فندق جديد في العالم لسنة .2102
وقد صرح السيد عابدين نصراهلل ،نائب رئيس ميدان لقطاع الفنادق والضيافة بهذه المناسبه قائالً :إن فندق الميدان يعتبر
وجهه فى حد ذاته وان استضافتنا لكأس دبى العالمى لسباق الخيل يعد انجا از عظيما لجميع العاملين فى فندق الميدان .
وامتدادا لالنجازات التى تم افتتاحها وعلى سبيل المثال وليس الحصر نادى شاطئ ميدان واكاديمية ميدان للتنس وملعب
الجولف الذي يتميز بحفره التسعة ،فإن فندق الميدان يقدم العديد من االنشطه الرياضية المميزة (كسباقات الخيل و الرماية
االلكترونية والعدو ورياضة المشى والدراجات الهوائية واللياقة البدنيه و االي كيدو)
ونحن سعداء الضافة جائزة اخرى السرة الميدان
وأضاف قائالً  :نود أن نقدم هذه الجائزة كهدية لجميع العاملين والمدراء الذين ساهموا فى نجاح هذا الصرح المعماري الرائع.
عن فندق الميدان:
يتميز فندق الميدان بموقعه الريادي الذي يبث بهجة موسم سباقات الخيل ويمثل وجهة عالمية على مدار العام .يتألف الفندق
من  282غرفة وجناح جميعها ذات تصميم فاخر ،وستعمل على تغيير مفهوم السفر لدى الكثير من الناس بمعايير الضيافة
والفخامة التي ال تضاهى.
فندق الميدان وجهة حيوية تقدم خيارات متعددة ألماكن عقد االجتماعات وهو المكان المثالي للمسافرين من رجال األعمال
والسياح على حد سواء.

عن منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي:
في وسط الكثبان الرملية في مدينة دبي يقع منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي في عزلة عنوانها الفخامة والرخاء .إنه منتجع
يتميز بالمساحات الصحراوية المحيطة به والتي ترسم بدورها لوحة من المناظر الطبيعية الخالبة.
يقدم باب الشمس لنزالئه تجربة فريدة من نوعها بعيدة عن التكرار قريبة من تقاليد وثقافة وتراث دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يقع باب الشمس في قلب الصحراء المجاورة لمدينة دبي الدولية للقدرة على مسافة  01دقيقة في السيارة من مركز مدينة دبي.

للمزيد من المعلومات عن فندق الميدان والمنشآت التابعة له ،يرجى التواصل مع:
كريغ سينيور
المدير اإلقليمي للتسويق والمبيعات
ميدان للفنادق والضيافة ش.ذ.م.م
هاتف رقم10 – 180 1020 :
البريد اإللكترونيcraig.senior@meydanhotels.com :
www.meydan.ae

