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»ذا ويستن دبي«.. 
طراز إيطالي قديم بأناقة عصرية

يقع املنتجع الش����اطئي واملرس����ى »ذا ويس����ن دبي امليناء 
الس����ياحي« في أرقى واجهة شاطئية على شريط شط اجلميرا 
بطول ألف ومائتي متر رائعة من خط ساحلي خاص من الرمال 

البيضاء الناعمة.
ومت تصميم ذا ويس����ن دبي على ط����راز إيطالي قدمي مجدد 
متوهج يس����تقل بنفس����ه عن الفنادق األخرى بأناقة عصرية 
تعجز األلسنة عن وصفها، فيأتي التصميم االنتقائي االنسيابي 
الداخلي متناغما مع الش����خصية املعمارية القوية ذات الطابع 

األثري للتصميم اخلارجي للفندق.
وتخطيط املساحات مت بشكل يخلق انتقاال سلسا من إحداها 
لألخرى، كم����ا ان منطقة البهو القصري الفخم بارتفاعه البالغ 
تسعة طوابق يعطي انطباعا أوليا عظيما عن األناقة العصرية 

واملتطورة لباقي الفندق.
ويسيطر على باحة البهو املفتوحة ثريا ضخمة من زجاج 
املورانو املستورد من جنوى، وتعتبر هذه الثريا البؤرة املركزية 
للفندق إلى جانب شرفة كبيرة تطل في األسفل على فسيفساء 
أرضية درامية ثالثية األبعاد يتسنى فعليا تقييمها بالنظر إليها 
من أعلى. ويتعانق الشعور بالرحابة والسعة واملنظر اجلميل مع 
االستقبال الرقيق من روائح الشاي األبيض اللطيفة واللمسات 
الرقيقة لإلضاءة والنباتات املختارة بعناية واألعمال الفنية مما 

يجعل النزالء يشعرون في التو بالترحاب واالسترخاء.
وتنطوي التجهيزات الرائعة لفندق ويسن دبي على مائتني 
وأربع وتسعني غرفة تستوعب ما يصل إلى خمسة آالف نزيل، 

منها أربعة وعشرون جناحا فاخرا. وجميعها مبساحات معيشة 
منفصلة وشرفات كبيرة مبساحة خمسني مترا مربعا يطل السواد 
األعظم من الغرف على البحر مبنظر رائع للخليج العربي. وتتميز 
جميع الغرف بسرير ويسن الفردوسي بطبقاته العشرة املريحة 
التي تسمح للنزالء بالغوص في الفراش احلسي ذي التصميم 
املخصص الذي تعلوه الوسائد والبطانية الدافئة وثالث شراشف 
مضلعة ووسائد أكثر راحة محشوة بخمس طبقات من نسيج 

البلش لتوفر نوما مريحا ال يضاهى.
ويش����مل الفندق خمسة حمامات س����باحة ومرسى قوارب 
به مائتان وثمانية وثالثون مربطا تس����توعب أكادميية بحرية 
والصيد في أعالي البحار. كما يشمل ناديا صحيا فاخرا وحمام 

بخار ويسن الفردوسي.
ويتضمن الفندق مبنى متط����ورا لعقد املؤمترات واملأدبات 

وقاعة رقص تسع ستمائة فرد ومسرح خلوي على الشاطئ.
أما منافذ األغذية واملشروبات احلاصلة على اجلوائز، فتشمل 
»هنترز روم آند جريل« و»ذا س����بايز اميبورمي فليفورز أوف 
تايالنس آند بوسوال« وكذا املطعم املميز »ذا بلو أوراجن« وحانتي 
»سينيار« و»أوينو«. ويفخر فندق ذا ويسن دبي بكونه ملزما 
باتباع املعايير اخلضراء، حيث يعاد اس����تخدام مياه الغس����ل 
في الري وتصنف النفايات وتؤخذ إلى محطات إعادة التدوير 
ويحط من قدر املواد الكيميائية حيويا. إن فندق ويسن دبي هو 
بال شك فندق إبداعي وسخي يضمن خروج النزالء مشحونني 

بالطاقة على مستوى الذهن واجلسم والروح.
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