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فندق جي دبليو ماريوت الكويت وقاعة الراية  
يقدم عرضه الخاص بموسم حفالت الزفاف

 قام فندق جي دبليو ماريوت الكويت وقاعة الراية 
باإلعالن عن ع����روض خاصة ونوعي����ة مت تصميمها 
وجتهيزها بش����كل حصري حلفالت الزف����اف الراقية 
للعرسان الذين يستعدون إلقامة حفل زفافهم. ويتضمن 
العرض عند حجز صالة العرس للنساء وصالة استقبال 
الرجال في كل من فندق جي دبليو ماريوت وقاعة الراية 
يحصل العروس����ان على خصم 50% للحفل الثاني في 
القاعة االخرى أو نفس اخلصم على حفلة خارجية، هذا 
باإلضافة إلى مزايا أخرى يتم تقدميها كإقامة ملدة ليلتني 
هدية للعروسني لقضائها في جناح فاخر، مع خدمات 
أخرى عديدة مثل كعكة حفل الزفاف، قائمة طعام غنية 
ومتنوعة لالختيار منها، وكعكة على ش����كل قلب يتم 

تقدميها في جناح العروسني، إضافة إلى إفطار مجاني 
هدية من الفندق ومس����اج مجاني للعروسني. ويشمل 
هذا العرض ايضا خدمة الطلبات اخلارجية حلفل عقد 
القران )ملكه(. كما يضم العرض الفريد واملذهل مزايا 
أخرى وعروضا متنوعة من شركائنا: تاناغرا، مجوهرات 
داماس، معرض وصالون البورجوازي، طيران االحتاد 

وشركة اوبرا.
وعن هذا العرض يتحدث جورج عون املدير العام 
لفن����ادق ماريوت الكويت: »أدع����و كل عروس يوم 22 
مايو في قاعة الثريا الساعة 8 مساء لالفتتاح الرسمي 
للعرض. ويعمل فريقنا املتخصص في احلفالت ليجعل 
من حفالت زفافكم ذكريات ال تنسى بروعتها وجمالها 

مع م����ا تقدمه من تنوع ميكنكم االختيار منه حس����ب 
أذواق اجلميع«.

 ويوفر فندق جي دبليو ماريوت لهذه احلفالت قاعة 
اجلهراء الضخمة املوجودة في الدور االول، وقاعة الثريا 
املوجودة في الدور السادس عشر والتي متنح الزوار 
والضيوف إطاللة ساحرة على البحر، بينما يوفر كورت 
يارد ماريوت( قاعة الراية( الفاخرة والتي تتسع حلوالي 
1000 ضيف وتوفر مكانا مثاليا حلفالت الزفاف الراقية 
وغيرها من املناسبات. ومن شأن هذا العرض اخلاص 
من فنادق ماريوت أن مينح العروسني أفخم االختيارات 
بأسهل قرار ميكن اتخاذه جلعل حفلة الزفاف ذكرى غنية 

بالسعادة والفخامة والرضا في وقت واحد.
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