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بحضور نخبة من الشخصيات االقتصادية واالجتماعية املرموقة واإلعالمية والوزراء والسفراء

فنادق ماريوت الكويت احتفلت باحللة اجلديدة لقاعة الراية املرموقة
عون: نستمر في استضافة األنشطة التجارية وحفالت التخرج والزفاف التي ال تنسى

تألق، وذلك لتعكس رؤية فنادق 
الكويت للمستقبل. وقد  ماريوت 
مت توزيع هدايا قيمة للضيوف من 

.Vileroy and Boch قبل
وقد ق����ام فريق قاع����ة الراية 
الش����هير بوض����ع منحوت����ة من 
القاع����ة وزينت  اجلليد وس����ط 
التي  بأنواع اخلض����ار والفاكهة 
مت نحتها، وذل����ك إلظهار مهارات 
الطهاة احملترفني، واستمر عرض 
جميع الديكورات التي تضمنت عدة 
باقات من الزهور األنيقة باإلضافة 
الى التميز واإلبداع في تنس����يق 
الكراسي لتناسب هذه األمسية. 
وفي هذا الصدد، قال السيد جورج 
عون املدير العام لفنادق ماريوت 
الكويت: نفتخر بعرض قاعة الراية 
كأحد أع����رق وأحدث القاعات في 
الكويت. نستمر دوما في تطوير 
كافة األحداث مهما كانت صعوبتها 
مثل األنش����طة التجارية حلفالت 
التخرج ووصوال الى حفالت الزفاف 
التي ال تنسى، نحن نرحب دائما 
بضيوفنا األع����زاء الختيار قاعة 
الراية بحلتها اجلديدة النطالقتهم 

امللهمة في احلياة.
الراية موقفني  وتوفر قاع����ة 
للسيارات يتس����عان لنحو 1600 
س����يارة وخدمة ركن السيارات 
وتتضمن القاعة جتهيزات خاصة 
باالجتماعات والندوات، وشاشتني 
عمالقتني، وانترنت السلكي فائق 
السرعة، وغرف خاصة لالجتماعات 
باإلضافة الى فريق من املوظفني 

املتخصصني للمساعدة.

ت����روي حكاي����ة تاريخ  عصرية 
الكويت املعاصر. هذا وقد مت عرض 
فيلم قصير عن متيز قاعة الراية 
والفترة االنتقالية التي ش����هدتها 
القاعة الى ما هي عليه اليوم من 

بقلب مدينة الكويت بجوار فندق 
كورت يارد ماريوت تتميز احللة 
اجلديدة باألناقة واإلبداع باألطباق 
واملأكوالت املعاص����رة، واألواني 
الزجاجي����ة العصرية والصينية 

واختيارات عديدة ومتميزة.
وتخل����ل احلدث اس����تحداث 
زوايا متخصص����ة تقدم كل منها 
نوعا خاصا من األطباق، بدءا من 
ركن »سول آند سبايس«، املطعم 
الهندي الكائ����ن في فندق كورت 
ي����ارد ماريوت م����رورا الى ركن 
الى  املأكوالت املتوسطية إضافة 
ركن حلويات املاكرونز وإلى ركن 
اجلنب، وصوال الى ركن السوشي 
واملأكوالت البحرية والفطر الذي 
مت إعداده امام الضيوف. وقد مت 
وضع إضاءات متميزة إلضافة ملسة 

خاصة لألمسية.
وف����ي محاول����ة لتج����اوز كل 
التوقعات في مجال حفالت الزفاف، 
مت إدخال مجموعة واسعة جديدة 
من األطب����اق املخصصة للذواقة 
باإلضافة الى ابتكارات جديدة في 
كعكات الزفاف بهدف توفير خيارات 
غنية تالئم جميع األذواق. ونظرا 
الى الشعبية الكبيرة التي تتمتع 
بها كعكات الزفاف احملضرة على 
الطلب، فقد مت تعيني طاه متخصص 
باحللوي����ات لتأم����ني متطلب����ات 

العروسني وبأجود املكونات.
كما متكن الضيوف ايضا من 
االس����تمتاع باخلدم����ات اجلديدة 
الت����ي تعكس جميع مس����تويات 
اإلبداع إضافة الى وضع تصاميم 

الراية املرموقة، التي تتم إدارتها 
العاملية،  من قبل فنادق ماريوت 
للتكي����ف مع أح����دث االجتاهات 
واملعايير الدولية من حيث املنتجات 
واخلدمات التي تقدمها. وفي موقعها 

ومع خب����رة عريقة متتد ملدة 
10 س����نوات ولكونها معلما رائدا 
وخيارا مفضال الستضافة أبرز وأهم 
احلفالت واألحداث في الكويت منذ 
انطالق خدماتها، مت جتهيز قاعة 

االقتصادية واالجتماعية املرموقة 
في الكويت، باإلضافة إلى شخصيات 
إعالمية ووزراء وس����فراء وكذلك 
املالكون للفنادق في الكويت، شركة 

الصاحلية العقارية.

احتفلت فنادق ماريوت الكويت 
مؤخرا باحللة اجلديدة لقاعة الراية 
املرموقة، وذلك في حفل فاخر أقيم 
لهذه املناسبة. وقد حضر احلفل 
الش����خصيات  الضخم نخبة من 

جورج عون وحرمه يرحبان بالسفير األميركي ماثيو تولر 

جتهيز أشهى األطباق 

منحوتة من اجلليد وسط قاعة الراية

)أسامة أبو عطية( ترحيب بالضيوف 

حضور نسائي

قاعة الراية بحلتها اجلديدة السفير اللبناني د.بسام النعماني وعدد من احلضور

خدمة راقية للضيوف على أعلى مستوى


