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تحضيرات مشوقة لألعياد 
في  »هوليدي إن« السالمية

فجر هنّأت خالد بكأس »خليجي 20«

الف���رج  هن���أت فج���ر 
املنتخب  ابن عمها الع���ب 
الوطني لك���رة القدم خالد 
خلف مبناسبة الفوز بكأس 
»خليجي 20«، متمنية له 
التوفيق مع زمالئه جنوم 
مش���وارهم  ف���ي  األزرق 
خالل بطولة كأس آس���يا 
ليتوجوا بلقبها، ليزيدوا 
من فرحة املواطنني، خاصة 
مع اس���تعدادهم لالحتفال 

باألعياد الوطنية.

»جراند ملينيوم الوحدة« يضيف
 850 غرفة إلى فنادق أبوظبي 

مع اقتراب موس����م العطالت واألعياد في الكويت، 
تقدم فنادق ماريوت الكويت في مطاعمها باقة مختارة 
من قوائم الطعام والبوفيهات احملضرة خصيصا من 
أشهر املطابخ العاملية، إضافة إلى مجموعة من اختيارات 
التسوق في فندق جي دبليو ماريوت، والكورت يارد. 
وعن هذا الع����رض اخلاص يقول املدير العام لفنادق 
ماريوت الكويت جورج عون: »يس����رني بالنيابة عن 
كامل فري����ق العمل أن أمتنى للجميع س����نة جديدة 
وسعيدة. إننا نبذل في جميع فنادقنا أقصى اجلهود 
لنصمم ونقدم لكم أشهى وأفضل جتربة طعام وأجمل 
إقامة فندقية حتمل لك����م على الدوام ذكريات رائعة. 
وفي كل مرة نقوم فيها بتطوير عروضنا فإننا نأخذ 
بعني االعتبار املكانة الرفيع����ة لضيوفنا لنوفر لهم 
أرقى وأفخم اخلدمات واللحظات. وإننا نتطلع بهذه 
املناسبة السعيدة الستقبالكم لنقدم لكم جتربة غنية 
باملتعة والرضا سواء في مطاعمنا أو غرفنا الفاخرة 
أو خدماتنا الفندقي����ة األخرى«. وميكن لزوار مطعم 
البراسيري في فندق جي دبليو ماريوت خالل موسم 
أعياد امليالد والسنة اجلديدة أن يستمتعوا بتشكيلة 
شهية من املأكوالت املستوحاة من روح املناسبة. كما 
يستمتع الضيوف بأجواء االحتفال حيث مت تصميم 
ديكورات خاصة باملناسبة بينما نقدم لكم بوفيه فاخرا 
من أش����هى احللويات التي تزيد من حالوة اللحظات 
ومتعتها. أما ضيوف مطعم تيراس غريل في الفندق 
فيمكنهم اختيار ما يفضلونه من أطباق من 6 قوائم 
خاصة للطعام مت إعدادها وحتضيرها بوحي من أعياد 
الكريسماس والس����نة اجلديدة. إضافة إلى هذا، فإنه 
بإمكان زوار مطعم األتريوم في كوت يارد فندق ماريوت 
خالل موسم أعياد امليالد والسنة اجلديدة اختيار ما 
يفضلونه من أش����هى األطباق التي يتم إعدادها لهم 
مباشرة حيث ميكن لزوار مطعم تيراس غريل يوم 31 
ديسمبر 2010 و1 يناير 2011 اختيار ما يفضلونه من 6 

قوائم طعام محضرة خصيصا للمناسبة وفي أجواء 
راقية مع إيقاعات موسيقى فرقة اجلاز. 

واحتفاال بالسنة اجلديدة على طريقتها الترحيبية 
اخلاصة الغنية بالكرم واملتعة، تقدم مطاعم األتريوم 
في كورت يارد، وإل فورنو اإليطالي تشكيلة واسعة 
من أزكى وأطيب املأكوالت واألطباق التي تعكس أجواء 
االحتفال بالعام اجلديد 2011. وزيادة على ذلك، فإن كافيه 
رويال في فندق جي دبليو ماريوت توفر لروادها فرصة 
االستمتاع بتشكيلة من منتجاتها التي مت تغليفها بطريقة 
مرحة تعكس احتفالنا بهذه املناسبة كالكوكيز بالزجنبيل 
والباستري والكيك، بينما يقدم متجر تيراميسو في فندق 
ماريوت منتجاته اخلفيفة والشهية مثل خبز الزجنبيل، 
شجرة الشوكوالته واملكسرات، سانتا املارزيبان، الفطائر، 
كوكيز الكريسماس، البودينغ، كيك الزبدة وغيرها. 
ويستمر العرض اخلاص مبوسم أعياد امليالد والسنة 
اجلديدة خالل يومي 24 و25 ديسمبر ويوم 31 ديسمبر 

2010 إضافة إلى يوم 1 يناير 2011. 

بدأ العد التنازلي لنهاية 
عام 2010 واستقبال 2011 
وبهذه املناسبة أعد فندق 
هولي����دي إن الكوي����ت – 
الساملية حتضيرات مشوقة 
ممل����وءة بأج����واء دافئة 
تنتظركم فاجعلوها مميزة 
بقضائه����ا بصحبة األهل 
ف����ي »هوليدي  والعائلة 

إن«.
عند دخولكم الى الفندق 
يستقبلكم س����انتا كلوز 
بثياب����ه املعروفة ليوزع 
هداي����ا األطف����ال، وزينة 
العيد تتألأل بأبهى األلوان، 
أضواء خافتة مع شجرة 
املي����الد الت����ي تتربع في 
أماكن مختلفة من الفندق 
محاطة بالهدايا والزينة 
في جو رائع ودافئ، حيث 
أعد »هوليدي إن« والئم 
فاخرة تتضمن مأكوالت 
شهية وحلوما طازجة مع 
العيد املعروفة  حلويات 
ف����ي األعياد  والتي تقدم 
الترك����ي وحلويات  مثل 
البودن����غ والكاس����تارد 
لس����هرة مميزة بصحبة 

األهل واألصدقاء.
بإطالل����ة رائعة على 
كورنيش اخلليج، يحتوي 
»هولي����دي إن« على 189 
غرفة وجناحا مجهزة بكل 
الرائعة  الرفاهية  وسائل 

لقضاء سهرة عيد بصحبة األهل 
واألصدقاء مع تعدد وتنوع املطاعم 
فيه تنتظركم باق����ة من النكهات 
املختلفة في مطاعم الفندق الستة 
س����واء على الفطور أو الغداء أو 
العش����اء في مطعم الديوان الذي 
يقدم »بوفيه« عامليا فيه تشكيلة 
لذيذة من مأكوالت العيد الشهية، 
وريب آي حملبي شرائح الستيك 
الشهية تستمتعون بطعم مأكوالت 

عيد امليالد من الغرب األميركي، 
أي����ام زمان تس����تمتعون  وفي 
الباردة  اللبناني����ة  باملقب����الت 
والس����اخنة اللذيذة، ومن شرق 
آسيا يأتيك املطعم الصيني تانغ 
تشاو بحلة شرقية مميزة، ومع 
ساكورا اكسبرس استمتع بطعم 
ال��سوشي الياباني احملبب واملاكي 

والتيمبورا.
 وأخيرا كافيه الورما هو املكان 

املناس����ب لتناول وجبة خفيفة 
بصحبة األصدقاء.

 والحتس����اء فنجان قهوة أو 
س����ناك عليك اختيار سوكريه 
تقضي فيها أجمل األوقات، ادارة 
»هوليدي إن« بانتظار مشاركتكم 
فرحة األعياد وتتمنى لكم سنة 
جدي����دة يعم فيه����ا اخلير على 
اجلميع فال تت����رددوا واحجزوا 

اآلن.

قام����ت مجموع����ة مليني����وم 
للفنادق واملنتجعات بافتتاح ثاني 
فروعها وأول فندق جراند لها في 
أبوظبي وذلك بتدشني فندق جراند 
ملينيوم الوحدة هذا الشهر. حيث 
من املنتظر أن يعيش ضيوف هذا 
الفندق جترب����ة مليئة بالفخامة 
والرفاهية مع ملسة معاصرة ويبلغ 
تعداد غرف الفندق 850 غرفة مما 
يجعل فندق جراند ملينيوم الوحدة 
أكبر فنادق أبوظبي. ومت جتهيز 
غرف الضيوف بأفضل وس����ائل 
الراحة وسبل االتصاالت الفريدة 
مثل الهوات����ف متعددة اخلطوط 
واملزودة مبنافذ البيانات باإلضافة 
إلى ش����بكة االنترنت الالسلكية 
وشاشات التلفاز املسطحة بحجم 
37 بوصة مع نظام بوز الصوتي 

ورفوف املناشف الساخنة.
ويتميز فندق جراند ملينيوم 
الوحدة، باإلضافة إلى كونه أكبر 
املتميز  فنادق أبوظبي، مبوقعه 
في مركز املدينة حيث يقع بالقرب 
من مركز الوحدة للتسوق، ومقر 
الرياضي، ويوجد  الوحدة  نادي 
الفندق أكبر مركز صحي في املدينة 
ومنتجع صحي تبلغ مس����احته 
2700 قدم مربع وحوض سباحة 
ألع����اب رياضية ضخمة  وقاعة 
مجه����زة بأحدث أجهزة التمارين 

واملعدات الرياضية.
كما يحت����وي فن����دق جراند 
ملينيوم الوحدة على عدة مطاعم 
تتميز جميعها بطعامها األصيل 
واملتن����وع م����ن مختل����ف أرجاء 
املعمورة مثل مطعم بورترهاوس 
لش����رائح اللحم املشوية اللذيذة 
وحانة البل����وز بأجوائها الهادئة 
ومطعم توشي ذو الطابع األسيوي 
املميز ومطعم بورتوبيللو بنكهته 
االيطالي����ة باإلضاف����ة إلى قاعة 
الوحدة للوجب����ات والتي تفتح 
أبوابها طوال اليوم. فيما ستكون 

الوجهة  حانة ريفلكسشينز هي 
الليلية اجلديدة للمدينة حيث تقدم 
مجموعة من املشروبات الفريدة 

ذات املنابع املعروفة.
وتق����ع مراكز امل����آدب لرجال 
األعمال في أبراج املكاتب في اجلهة 
املقابلة للمدخل الرئيسي للفندق 
متضمنة مساحات إلقامة املعارض 
وسبع غرف لالجتماعات وقاعة 
كبيرة تتس����ع لغاية 80 شخصا 

مخصصة حلفالت العشاء.
وأض����اف املدير العام للفندق 

مايكل س����ورجنفري »إن افتتاح 
فندق جراند ملينيوم هو مؤشر 
لعصر جديد ف����ي مجال الفندقة 
هنا في أبوظبي ونحن نتوقع أن 
القياسية  نرفع من املس����تويات 
فيما يتعلق بالضيافة في املنطقة، 
فبعيدا عن احلجم الهائل للفندق 
ومرافق����ه، س����نكون متميزي����ن 
إدارة  ف����ي  مبس����اهمة موظفينا 
الفندق بصورة سلسة ومريحة 
من خالل خبراته����م العريقة في 

مجال اخلدمات الفندقية«.

احتفاالت مميزة بأعياد الميالد
 والسنة الجديدة  في »ماريوت«

فجر الفرج مع ابن عمها النجم خالد خلف


