منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي
وفندق الميدان
يحصدان جوائز السفر العالمية لعام 3102

منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي :يفوز بجائزة المنتجع الصحراوي األكثر ريادة في العالم
فندق الميدان :يفوز بجائزة المالذ الرياضي األكثر ريادة في العالم
في الحفل السنوي العشرين لتوزيع جوائز السفر العالمية المقام في الدوحة ،قطر.
دبي ،ديسمبر  :3102منتجع وسبا باب الشمس الصحراوي ،وفندق الميدان ،واللذان يعدان جزءا من مجموعة ميدان للفنادق

والضيافة ،حازا على جائزتي المنتجع الصحراوي األكثر ريادة والمالذ الرياضي األكثر ريادة عالميا ،على التوالي ،ضمن الحفل
السنوي لتوزيع جوائز السفر العالمية ،والذي تم اإلعالن عنه خالل حفل العشاء المقام في الدوحة ،قطر ،في  03نوفمبر .3300

تعمل جوائز السفر العالمية" ،وورلد ترافيل أووردز" ،على تمييز وتكريم أجود مقدمي الخدمات في جميع قطاعات صناعة
السياحة والسفر على المستوى العالمي.

ساشا بارتز ،رئيس قطاع الفنادق ،المنتجعات والضيافة تفضل قائال" :إنه لشرف حقيقي وفخر لباب الشمس أن يفوز بجائزة
المنتجع الصحراوي األكثر ريادة عالميا ،وللميدان بالحصول على جائزة المالذ الرياضي األكثر ريادة في العالم .منذ إفتتاح
باب الشمس في عام  ،3332ونحن نعمل بكل جد وإجتهاد على توفير تجربة صحراوية مميزة وفريدة من نوعها ،لتعكس
الجمال الحقيقي وروعة ثقافة وتراث دبي على نحو خاص ودولة اإلمارات العربية المتحدة بشكل عام".

يتميز الميدان بكونه وجهة فريدة من نوعها ،حيث أنه يعد موطنا لسباقات الخيول والحدث األغلى واألشهر عالميا ،كأس دبي
العالمي ،وحصولنا على هذه الجائزة يعتبر إنجازا عظيما وتتويجا لكم المحدود من المجهودات .يضم فندق الميدان أكاديمية
ميدان للتنس ،ملعب جولف بتسعة حفر وبإضاءة ليلية شاملة ،سينما آيماكس وشاطئ ميدان الذي تم إنشاؤه حديثا في دبي
مارينا ،مما يجعل هذه الجائزة فخرا لنا جميعا.

عن جوائز السفر العالمية
تم إطالق جوائز السفر العالمية في عام  0990لتقدير وتكريم المتميزين في عالم صناعة السفر والسياحة .بوصول الجائزة
عامها العشرين ،أصبح الحصول عليها يعتبر أسمى وأرقى إنجاز يمكن الوصول إليه في مجال السفر والسياحة.
يتم التصويت من خالل صناع السفر والسياحة في العالم ،شامال وكاالت السفر ،شركات ومنظمات السياحة والنقل في ما يزيد
عن  063دولة حول العالم ،ويتم التصويت على أكثر من  0333فئة مختلفة من قبل خبراء المجال في العالم.
بحضور كبار التنفيذيين من أهم شركات السفر والسياحة في العالم ،تحظى أحداث جوائز السفر العالمية بإحترام وتقدير
عالميين ،كونها تعد أيضا فرصة قيمة إللتقاء صناع السياحة والسفر لتبادل الخبرات وإيجاد فرص للتعاون اإلقليمي والعالمي.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع الرسمي.

معلومات للمحررين:
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  23دقيقة في السيارة من مركز مدينة دبي.

فندق الميدان:
يتميز فندق الميدان بموقعه الريادي الذي يبث بهجة موسم سباقات الخيل ويمثل وجهة عالمية على مدار العام .يتألف الفندق
من  382غرفة وجناح ،جميعها ذات تصميم فاخر ،وستعمل على تغيير مفهوم السفر لدى الكثير من الناس بمعايير الضيافة
والفخامة التي ال تضاهى.
فند ق الميدان وجهة حيوية تقدم خيارات متعددة ألماكن عقد االجتماعات وهو المكان المثالي للمسافرين من رجال األعمال
والسياح على حد سواء.

للمزيد من المعلومات عن فنادق ميدان يرجى اإلتصال بـ :
كريج سنيور
رئيس قسم المبيعات والتسويق
ميدان للفنادق والضيافة ش.ذ.م.م
هاتف+970 2 080 0012 :
بريد إلكترونيcraig.senior@meydanhotels.ae :
أو زيارة موقعنا اإللكترونيwww.meydanhotels.com :

