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فرحة األعياد في »كراون بالزا«

جلسة تنحيف بقيمة 190 دينارا السترجاع اللياقة والشباب، وسبا ليلى 
غاليري للس����يدات يفاجئنا بعرض مذهل 6 أشهر مجانا عند اشتراكك 
مدة 6 أش����هر في النادي. هناك ش����يء مميز لكل ضيف يحل في ربوع 
كراون بالزا، تنوع في ع����روض الغرف واملطاعم والنوادي الرياضية 
وكلها مفاجآت مهداة لكم لوداع سنة 2010 واستقبال سنة جديدة حتمل 

معها وعودا وآماال رائعة.

حتضيرات مشوقة لعيد امليالد ورأس السنة يشهدها فندق كراون 
بالزا مع حلول موسم األعياد حيث أعد كراون بالزا مفاجآت عدة لكل 
ضيوفه الكرام، من بوفيهات مختلفة وفاخرة حيث ميكنكم االستمتاع 
ببوفيه خاص مميز في مطعم األحمدي املليء باألطباق اخلاصة ملناسبات 
العيد من التركي وحلويات الكاس����تارد والبودنغ، في س����اكورا متتع 
بتجربة كل أنواع السوشي والتيماكي والرولز، والنوخذة يقدم ثروات 
البحر املعدة على يد أفضل الطهاة بنكهة شهية، واملأكوالت الفارسية 
األصيلة تأتيك من شبستان املطعم اإليراني، وشرائح الستيك اللذيذة 
تدعوك لتجربتها في ريب آي األميركي، والباس����تا والبيتزا اإليطالية 
قادمة اليك في فياجيو، وعشاق املقبالت اللبنانية على موعد في أيام 
زمان اللبناني باالضافة الى مظاهر االحتفال من تزيينات في كل املطاعم 
تصاحبها األنغام املوس����يقية الراقية أما في اللوبي فعند دخولك جتد 
ش����جرة امليالد مزينة بأبهى األلوان، أضواء العيد وبابا نويل بانتظار 
أحبابه األطفال. أما ليلة رأس السنة فهي تعبر عن أجمل اللحظات التي 
منر بها وهي تلك التي ننتظر فيها بشوق توديع عام 2010 واستقبال 
2011، فاجعلوها ليلة مميزة واحتفلوا معنا بنهاية عام مضى واستقبال 

عام جديد نتمنى ان يعم فيه اخلير والسعادة على اجلميع.
يقدم كراون بالزا عروضات ال تقاوم على الغرف فعند إقامتك ملدة 
ليلتني متتاليتني بس����عر 39 دينارا لليل����ة الواحدة في الفندق تختار 
واحدة بني العديد من الهدايا املتنوعة، وهناك عرض مغر يقدمه نادي 
نوتيلوس الصحي: 2 بس����عر 1 فعند اش����تراكك بالنادي حتصل على 
اش����تراك مجاني ألحد أصدقائك أو أقربائك، ويقدم سبا أكواتونيك 12 

مشاركة من براعم روضة البحتري

الشخصيات الكارتونية شاركت براعم »البحتري« فرحتهممنيرة العبيدلي مع احدى الطالبات

أنشطة متميزة 
في روضة البحتري

اقامت روض���ة البحتري يوما 
لالنشطة مبشاركة جميع طلبتها، 
وذل���ك باش���راف ومتابعة مديرة 
الروضة منيرة العبيدلي التي عملت 
على اجناح هذا اليوم مبس���اعدة 
معلمات الروضة الالتي بذلن جهودا 
متميزة ف���ي تدريب البراعم على 
الفقرات التي شاركوا فيها لتظهر 
بأسلوب رائع نال استحسان اولياء 
االمور الذين ابدوا اعجابهم مبا قدمه 

البراعم من مهارات متميزة.

»كراون بالزا الكويت« يحصد جائزة التميز
والجودة للمرة الثانية من فنادق انتركونتيننتال

»الريجنسي« يرعى حملة تجربة قيادة سيارات رولز ـ رويس
برعاية فندق الريجنس���ي، أقامت ش���ركة 
علي الغامن وأوالده للس���يارات حملة لتجربة 
سيارات »رولز � رويس« الفارهة، حيث كانت 
نقطة االنطالق لرحلة قام بها عدد من العمالء 
واالعالميني من أمام بوابة الفندق، ويرجع السبب 
في اختيار شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
للريجنسي الى الرقي والفخامة اللذين يتمتع 
بهما، حيث يغلب عليه الطابع الكالسيكي األخاذ 
والعناية الفائقة بالتفاصيل الدقيقة، فهو يعد 
عنوان الرفاهية بكل معانيها، وهو ما يتماشى 
مع كالسيكية وفخامة سيارات رولز � رويس 

العاملية.
هذا، واستقبل املدير العام لفندق الريجنسي 
ريناتو موريتو بصحبة فريق املبيعات والعالقات 
العامة منظمي احلملة عالء طرباي املدير االقليمي 

لرولز � رويس بالشرق االوسط لشؤون االتصال 
االعالمي والذي أعرب عن امتنانه إلدارة الفندق 
الستضافته هذه احلملة ملدة 4 أيام على التوالي، 
مشيرا الى ان الريجنسي يوفر مستوى متميزا 
وخاصا من وسائل الراحة والتسهيالت الفريدة، 
عالوة ع لى موقعه الرائع وإطاللته الس���احرة 
على الشاطئ الشمالي من اخلليج، االمر الذي 
عزز اختياره من جانبنا. واشار مدير العالقات 
العامة في شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
أنطوان نصار باجلهود املبذولة من قبل فريق 
عمل الريجنسي والذي ساهم بشكل كبير في 
إجناح احلدث، مصرحا بأنه ليس بالشيء الغريب 
على الفندق، حيث لطاملا متيز بتقدميه لضيوفه 
األفضل واألفخم في مج���ال الضيافة العربية 

العصرية.

البخور السلطاني لمحبي التميز من »أمل الكويت« للعطور
تعرض ش���ركة أمل الكوي���ت العاملية في 
معارضها البخور السلطاني واملورد من مصادر 
نادرة في عمق الغابات االندونيس���ية الكثيفة 
والتي تتواجد فيها أخشاب يستخرج منها هذا 
النوع من البخور الفاخر واحملبب، وذلك تلبية 
لرغبات عمالئها. ان هذا البخور هو لعمالء أمل 
الكويت من محبي التميز والتفرد بالنفائس التي 
جتود بها الطبيعة. وينتقيها خبراء أمل الكويت 
الباحثون عن اجلودة في مختلف أنحاء العالم 
املش���هورة بإنتاجها من البخور، ليتم تقدميها 
كإحدى درر أمل الكويت حملبي البخور الباحثني 

عن التميز واالصالة.
البخور السلطاني يعبر عن نفسه من دون 
دعاي���ة أو إعالن من خالل رائحته الزكية التي 
متأل املكان، وتكمن في أرجائه، بأصالة البخور 
الطيب وليكون سفيرا فوق العادة لهبة الطبيعة 
اخلالبة في جنوب شرق آس���يا، ويقدم داخل 
صندوق أبدعت���ه أياد خبيرة ليكون هدية ملن 

حتب، ويستقبل محبيك برائحته العطرة.
البخور السلطاني يلفت االنظار إليك، ويترك 
خلفك مسافات عطرة، توحي ملن خلفك بتميزك، 

وتنسيه حتى املكان والزمان.

ف����ي كل عام متن����ح مجموعة 
فنادق انتركونتيننتال IHG جوائز 
تشجيعية تقديرا ألجنح الفنادق 
التابعة لها في اوروبا والش����رق 
االوس����ط وأفريقي����ا واملتمثل����ة 
بفنادق كراون بالزا وهوليدي ان 
وانتركونتيننتال، وهذه الس����نة 
ن����ال جائ����زة التمي����ز واجلودة 
فندق كراون بالزا الكويت للمرة 
الثانية على التوالي كأفضل فنادق 

انتركونتيننتال لعام 2010.
ومت اختي����ار الفائ����ز من بني 
انتركونتيننتال  مجموعة فنادق 
والتي تزيد عل����ى 689 فندقا في 
أوروبا والشرق االوسط وافريقيا، 
بالذكر أن فندق كراون  واجلدير 
بالزا حصل على هذه اجلائزة في 

العام املاضي 2009 أيضا. 
ومتنح جائزة التميز واجلودة 
للفنادق التي تثبت أعلى مستويات 
التف����وق من خ����الل مقياس حب 
العم����الء للفن����دق ورضاهم عن 
مجموعة فنادق انتركونتيننتال في 
اوروبا وأفريقيا والشرق االوسط، 
ويتم اختيار قائمة الفنادق االفضل 
في هذا االستطالع، والتي كان من 
ضمنها فندق كراون بالزا متفوقا 
بتقدمي أعلى معايير اجلودة واملهارة 

في خدمة وارضاء العمالء.
وعلق مدير عام الفندق ومدير 
ادارة العمليات في شمال اخلليج 
هاني كفافي على هذا الفوز قائال: 
»هدفنا الوحي����د واملهم هو حب 
الك����رام للفندق بتقدمي  ضيوفنا 
أصول الضيافة العربية املعروفة 
والعم����ل على حتقيق وتنفيذ كل 
رغباته����م من اجل خل����ق محبة 
وعالق����ة طيبة معهم على أمل أن 
نلتقي بهم مجددا، وكراون بالزا 
يفخر بتقدمي اعلى مس����توى من 
الرفاهية واخلدمة لزبائنه الكرام، 
وانه لش����رف كبير لنا أن نحظى 
بهذه اجلائزة للمرة الثانية على 
التوالي، وأخص بالش����كر أسرة 
العمل من املديرين واملوظفني على 
مس����اهمتهم في هذا الفوز الرائع 
والس����هر على جعل فندق كراون 

بالزا في الطليعة دائما«.
وأضاف نائب رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب ملجموعة 
بوخمسني القابضة عماد بوخمسني 
»أن شراكتنا مع IHG شراكة حقيقية 
بكل معنى الكلمة جتمعها الصداقة 

املراتب  والعزمية نسعى الفضل 
دائما وفوزنا به����ذه اجلائزة هو 
تتويج حقيقي للجهد والعمل الذي 

نبذله في كراون بالزا«.

والتعاون على مدى ال� 35 س����نة 
املاضية وهي شراكة متينة وصلبة 
هدفها الوحيد استمرارية النجاح، 
ونحن بخطى ثابتة تغمرها الثقة 

عماد بوخمسني وهاني كفافي يتسلمان جائزة التميز من كيرك كينسل واندي كوسلت

ريناتو موريتو مع عالء طرباي وأنطوان نصار

عماد بوخمسني وجون بامزي

عماد بوخمسني وهاني كفافي وكيرك كينسل

إدارة الفندق مع منظمي احلملة وعدد من اإلعالميني


