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 مدير عام «المنشر روتانا» يؤكد أن سر تميز الفندق.. الخدمة العربية التي يقدمها

  زيون لـ «األنباء»: نسبة إشغال الغرف
  وصلت إلى ١٠٠٪ في فبراير 

 فندق المنشر روتانا.. جوهرة تاج الفنادق في الكويت

 دانيا شومان
  فندق املنشر روتانا ميكن أن نطلق عليه وبال مبالغة جوهرة  تاج الفنادق الكويتية، لكونه يجمع في داخله على كل ما ميكن أن 
يطلبه أي نزيل في العالم، فندق عاملي يحتل مكانا بارزا في منطقة الفحيحيل املنطقة التي أصبح هذا الفندق اخلمس جنوم أحد 
أهم معاملها املعمارية وأبرزها، بل أحد أهم معالم محافظة األحمدي كلها والفندق العمالق أحد مشاريع شركة التمدين العقارية، 
من أحدث الفنادق اخلمس جنوم في الكويت، حيث مت افتتاحه في شـهر فبراير ٢٠٠٧. ويحتوي الفندق على ٢٠٠ غرفة وجناح 
مطلة على منطقة الفحيحيل واخلليج العربي ويبعد الفندق مدة خمسة وعشرون دقيقة فقط عن مطار الكويت الدولي، وأربعني 
دقيقة عن احلدود السعوديةـ  النويصيب. وهو ما يجعل موقعه متميزا ويتبع فندق املنشر روتانا بإدارته لسلسلة فنادق روتانا التي 
تتخذ من أبوظبي مقرا لها. ورغم أنه لم ميض سـوى سنوات قليلة على افتتاح الفندق إال أنه أصبح واحدا من أكثر الفنادق استقباال 
للسـائحني من خارج البالد وداخلها، بـل أصبح رمزا حيا على حقيقة تطبيق مفهوم السـياحة الداخلية حيث يؤمه عدد كبير من 
املواطنني. ولم يكن الفندق الذي قمنا بجولة شـاملة فيه ليستحق كل هذا لوال أنه يتمتع بكل املؤهالت ألن يكون واحدا من أهم 
فنادق اخلمس جنوم بالبالد وأكثرها شـهرة اليوم خاصة بني املواطنني واملقيمني الذين يأتون إليه من جميع أنحاء البالد لقضاء 
وقت ال ينسى، ومن أهم ميزاته أنه كموقع يجمع بني الفندق الذي يضم جميع اخلدمات السياحية كما انه متصل مبجمعي املنشر 

والكوت للتسوق والترفيه، اللذين يضيفان قيمة رائعة لضيوف الفندق وفرصة لهم لالستمتاع خالل مدة اقامتهم في الفندق.
  وهما مجمعان جتاريان يغنيان أي زائر عن اخلروج عن دائرة أو محيط الفندق وميكن للزائر أن يقضي سياحته كاملة ولو امتدت 

لثالثة أيام في محيط الفندق واملجمعني التجاريني امللحقني به، وكأنه أشبه مبدينة سياحية متكاملة. 
  التقينا مدير عام فندق املنشر روتانا بيار زيون والذي أكد أن نسبة االشغال في الفندق بلغت ١٠٠٪ تزامنا مع «هال فبراير»، مشيرا 

إلى أن نسبة إشغال الغرف في األيام العادية تتراوح بني ٧٥ و ٨٠٪ وهي نسبة ممتازة ألي فندق عاملي ٥ جنوم كاملنشر روتانا.

 مدخل املنشر روتانا 

 حمام السباحة 

أن تصل إلى تلك النسبة والتي متكن فندق 
املنشر روتانا من الوصول إليها في فترة 

قياسية نظرا حلداثة افتتاحه.

  النزيل أوًال

  يقول مدير عام فندق املنشر روتانا الذي 
أصر على صحبتنا في اجلولة الشاملة التي 
قمنا بها : «إن فندقنا الذي افتتح عام ٢٠٠٧ 
يضم ٢٠٠ غرفة، وحرصنا على أن تكون 
سياســــتنا قائمة على عدة أجزاء جميعها 
تتمحــــور حول النزيل والذي نطلق عليه 
في الفندق الضيــــف فالنزيل أوال، ومنها 
أن نوفر لــــه جميع اخلدمات التي يطلبها 

ويحتاج إليها.

  فندق الجميع

  ومن خالل ما ملســــناه أن فندق املنشر 
روتانــــا فندق للجميع خاصــــة أنه يلبي 
متطلبــــات الضيوف من جميــــع األنواع 
واألذواق ومختلف أصحاب الدخول سواء 
كان شخصية مهمة أو رجل أعمال أو ضيفا 
عاديا جاء ليقضي يوما أو أكثر، اضافة إلى 
تركيز خدمات الفندق وبشكل ملحوظ على 
متطلبات العائــــالت، خاصة أن كثيرا من 
رواد الفنــــدق في األيام العادية أو حتديدا 
أيام عطل نهاية األسبوع هم من املواطنني 
أو املقيمــــني الذين يأتون من جميع أنحاء 
البالد بحثا عن جو سياحي حقيقي تتوافر 
جميع مقوماته في الفندق بدءا من املطاعم 
التي ترضي كل األذواق مرورا باخلدمات 

الترفيهية األخرى التي يشملها الفندق.

  مطاعم الفندق

  مطعم فيلكا: الواقع في طابق امليزانني 
من الفندق، والذي يشتهر باملأكوالت العاملية 
واملتنوعة على شكل بوفيه لإلفطار، والغذاء 
والعشاء، باإلضافة الى قائمة طعام متنوعة 

وشهية وليال متخصصة أسبوعية.
   الاليبراري الوجن: الواقع في بهو الفندق 
الهادئة والساحرة  والذي يتميز بأجوائه 
مع عزف حي للبيانو، ويقدم جميع أنواع 
الوجبات اخلفيفة واملشروبات واحللويات 

بأنواعها.
   باي فيو: يقع على سطح الفندق ومجاور 
حلوض السباحة، كما انه يتميز بإطاللته 
الرائعة. يقدم مطعم الباي فيو املأكوالت 
اخلفيفة والصحية املناسبة جلميع محبي 

الرشاقة والصحة.

  قاعات الفندق

  يحتوي فندق املنشــــر روتانا على ٧ 
قاعات لالجتماعات واملؤمترات، جميعها 
مجهزة بجميع وسائل التكنولوجيا والفخامة 
الالزمة إلجناح جميع انواع املناسبات من 
االجتماعات الصغيرة الى األفراح واحلفالت 

واملعارض.

  الطلبات الخارجية

  ملع جنم فندق املنشر روتانا وذاع صيته 
بخدماته املميزة وجودة الطعام وكان ذلك 
واضحا في جناحات الفندق املبهرة بخدمة 
الطلبات اخلارجية، حيث ان الفندق مستعد 
لتلبية جميع انــــواع الطلبات اخلارجية، 
صغيرة كانــــت او كبيرة، وذلك من خالل 
فريق عمل متخصص وقوائم طعام غنية 
تناسب جميع االحتياجات، والذي يأتيك 

اينما تريد وألي مناسبة كانت.

  النادي الصحي وخدماته

  يحتوي فندق املنشر روتانا على نادي 
البودي الينز الصحي والرياضي واملتكامل 
الذي يحتوي على صالة رياضية مجهزة 
بأحدث وأرقى األجهزة الرياضية، حوض 
سباحة مجهز بتقنية تبريد املياه وتسخينها، 
جاكوزي، حمام بخار وسونا خدمة املساج 
على أيدي متخصصني، ملعب تنس وزاوية 

مخصصة لألطفال.

مبجمعي املنشــــر والكوت التجاريني، قام 
فندق املنشر روتانا وبالتعاون مع اصحاب 
احملالت التجارية مبجمعي املنشر والكوت 
بابتكار عرض مغري مينح ضيوف الفندق 
فرصة اإلقامة فــــي الفندق اخلمس جنوم 

والتسوق بحرية. 
  ما رأيك في السياحة بدولة الكويت؟ 

  تعتمد الســـياحة في الكويت بالدرجة 
األولى على الســـياحة الداخلية، حيث ان 
معظم املواطنني واملقيمني في دولة الكويت 
يفضلون قضاء ليلة أو أكثر في أحد الفنادق، 
وهذه ظاهرة متيز سكان الكويت عن سائر 
ســـكان اخلليج العربي، كما انه هناك عدد 
مـــن الزوار الذين يأتـــون الى الكويت من 
دول مجلس التعـــاون اخلليجي كاململكة 
العربية السعودية، قطر، البحرين، دولة 
اإلمارات وغيرها الذين يأتون إلى الكويت 
بغية التسوق أو حلضور احدى املناسبات 
اخلاصة، كاألعراس.  متتلك الكويت العديد 
من املقومات التي جتعلها، من إحدى الدول 
املؤهلة لكســـب العديد من الســـياح إلى 
أراضيها، كاجلزر الكويتية الرائعة والصحراء 
الكويتية باإلضافة إلى العديد من األماكن 
األثرية والتاريخية واملتاحف. ولكن لألسف 
ال جتد هذه األماكن الدعم الكافي من احلكومة 
جلعلها أماكن ســـياحية جتذب العديد من 
السياح. ويتم دعم احلكومة لهذه األماكن 
بتشكيل هيئة سياحة فعالة معنية بتطوير 

وتسويق األماكن السياحية في الكويت.

  جولة في أرجاء الفندق

  الفندق أشــــبه مبعلم معماري واضح 
ومحدد ما ان تدخل الفحيحيل، ميزته كما 
كشــــفت اجلولة أنه يقدم خدمات مميزة 
وفريدة ومنها أن النزيل الزائر إلى الكويت 
يســــتلم مفتاح غرفته من املطار وهو ما 
يجعــــل بعض نزالء الفنــــدق يقولون لنا 
أثنــــاء اجلولة إنه فنــــدق ٧ جنوم مبدين 
ارتياحهم ملا ملســــوه من اخلدمات، كما أن 
نسب االشغال التي قدمها لنا مدير الفندق 
تــــدل على جناح كبير خاصة أنه في عالم 
السياحة هذه األرقام تعني جناحا كبيرا، 
وفنادق كبرى ميكن أن تقضي سنوات دون 

جميع األذواق:

  لياٍل متخصصة في مطعم فيلكا اسبوعيا:

  ليلة ايطالية كل يــــوم احد يقدم فيها 
اشهى األطباق اإليطالية.

  ليلة مأكوالت بحرية كل يوم ثالثاء حملبي 
ثمار البحر واملأكوالت البحرية.

  ليلة مأكوالت مكسيكية كل يوم خميس 
ألشهى األطباق املكسيكية األصلية.

  لياٍل موسيقية كل شهر: 

  يقوم فندق املنشــــر روتانــــا بتنظيم 
لياٍل موســــيقية كل شــــهر ذات طابع راق 
ومختلــــف كليا، كليلة موســــيقى اجلاز، 
الليالي  والروك، والسالســــا والعديد من 
األخرى املميزة، وذلك على سطح الفندق 
حول حمام السباحة، وحتيي هذه السهرات 
فرق عزف محترفة. تتميــــز هذه الليالي 
برقي أجوائها واحلضور املميز من ضيوف 

الفندق الذواقة. 

  عرض الغرف الخاص بالمعاريس: 

  لقد ابتكر فندق املنشــــر روتانا عرضا 
خاصا للمعاريس في ليلة زفافهم ليستمتعوا 
بشهر عسل ال ينسى، حيث ان الرومانسية 
تبدأ باإلقامة في أحد أجنحة الفندق الراقية 
تليها جلسة تدليك لكال الزوجني من قبل 
مدلكينا املختصني متبوعة بوجبة عشاء 
مميزة داخل الغرفة. وفي الصباح وجبة 
افطار غنية ايضــــا داخل الغرفة، هذا كله 
باإلضافــــة إلــــى تزيني اجلنــــاح بالزهور 

احلمراء. 

  عرض عطلة نهاية األسبوع: 

  حرصا من فندق املنشــــر روتانا دائما 
على تقدمي ما هو جديد ومفيد، فقد ابتكر 
فندق املنشر روتانا عرضا خاصا لعطلة 
نهاية االسبوع لتستمتع العائالت املقيمة 
بالفندق بعروض وخصومات مغرية وعطلة 

نهاية اسبوع خمس جنوم. 

  عرض إقامة مع تسوق

  نظرا ملوقع فندق املنشر روتانا املتصل 

ــر روتانا عن  ــا الذي مييز فندق املنش  م
باقي الفنادق؟

  باإلضافــــة الى موقع الفنــــدق املميز 
واتصاله مبجمعي املنشر والكوت للتسوق 
والترفيه، يتميز فندق املنشــــر روتانا 
اخلمس جنوم بغرفه الواسعة والفخمة 
واملطلة على اخلليج العربي، ومطاعمه 

الراقية، ومرافقه الرائعة.
  ولكن جل ما مييز فندق املنشــــر 
املميزة  العربية  روتانا هو اخلدمة 
والتي حتيط جميــــع نزالء الفندق 
بحفاوة وحرارة منذ حلظة دخولهم 
الفندق حتى مغادرتهم لتجعل من 
اقامتهم في فندق املنشــــر روتانا 

جتربة فريدة ال تنسى. 
  لقد استثمر فندق املنشر روتانا 
العديد من الطاقات إلعداد طاقم من 
املوظفني املدربني واحملترفني القادرين 
على تقدمي أفضل اخلدمات الشخصية 
جلميع النزالء وتلبية جميع طلباتهم 
بطريقة محترفــــة ونابعة من القلب، 
وإلضافة قيمة ماديــــة ومعنوية لكل 
من يختــــار فندق املنشــــر روتانا مكانا 

إلقامته.  
  وهذا كان من أهم األسباب التي أدت إلى 
منح فندق املنشــــر روتانا جائزة الفندق 

الرائد في الكويت لعام ٢٠١٠.
ــدق الرائد في  ــزة الفن ــن جائ ــا ع   حدثن
الكويت لعام ٢٠١٠ التي منحت لفندق املنشر 

روتانا؟
  لقد حصل فندق املنشــــر روتانا على 
جائــــزة الفندق الرائد فــــي الكويت لعام 
٢٠١٠ والتي متنح سنويا من قبل منظمة 
الســــياحة العاملية كجائزة ألكثر الفنادق 
إرضاء لنزالئه، ويتم تقييم الفنادق بعناية 
من قبل جلنة متخصصة تأخذ بعني االعتبار 
العديد من اجلوانب أهمها مستوى اخلدمة، 
جودة غرف الفندق ومرافقه ونسبة اشغاله 
مقارنة بالفنادق املنافسة وأخيرا رأي نزالء 

الفندق ومستوى رضائهم عن الفندق.
ــر روتانا؟  ــبة إشغال فندق املنش   ما نس
ــة بالفنادق  ــم أداء الفندق مقارن وكيف تقي

اخلمس جنوم في الكويت؟ 
  استطاع فندق املنشر روتانا وبفترة 
قصيرة على ان يستحوذ على حصة مرتفعة 
من سوق الفنادق في الكويت خاصة بني 
فنــــادق اخلمس جنــــوم، وخصوصا من 
النفطــــي، حيث تتراوح  ضيوف القطاع 
نسبة اإلشــــغال في الفندق بني ٧٥ و٨٠٪ 
وهي نسبة جيدة مقارنة بالفنادق اخلمس 
جنوم األخرى في الكويت، خصوصا بعد 
زيادة عدد الفنادق في الكويت متزامنا مع 
تناقص نسبة الطلب على الفنادق بسبب 

األزمة املالية. 
  ويعود الفضل في ثبات نسبة اإلشغال 
في فندق املنشر روتانا إلى سياسة الفندق 
املرنة فــــي التعامل مع تفاوت مســــتوى 
الطلب على الفنادق، وإصرار فندق روتانا 
على تقدمي أعلى مستويات اخلدمة دائما 
باالضافة الى موقع الفندق اإلستراتيجي 

املميز والغرف عالية اجلودة. 
  ما جديد فندق املنشر روتانا لعام ٢٠١١؟ 

  لقد قام فندق املنشــــر روتانا مؤخرا 
بافتتاح ثالث قاعــــات اجتماعات جديدة، 
ليصبح إجمالي عدد القاعات في الفندق ٧ 
قاعات مجهزة بجميع وسائل التكنولوجيا 
الراقي ولضمان جناح جميع  والتصميم 
انواع االجتماعات واملعارض واحلفالت. 

  كما أن الفندق قام ايضا برفع ســــرعة 
اإلنترنت داخل الغرف وجميع مرافق الفندق 
وذلك تلبيــــة الحتياجات ضيوف الفندق 
ورغبة مــــن ادارة الفندق في اضافة قيمة 
جديدة للنزالء وتســــهيل اجناز اعمالهم 

خالل مدة اإلقامة. 
  ما عروضات فندق املنشر روتانا؟ 

  لقد قام فندق املنشــــر روتانا بابتكار 
العديد من العروضات التي تهدف لتلبية   (كرم ذياب)  بيار زيون متحدثا للزميلة دانيا شومان 


