


#شجرة_الزيتون

#الضيافة_البدوية 

عماد  نعمة  السيد  قابل  سنوات  ومنذ  الفريدة،  بالشخصيات  مليئة  الحياة 
درويش )الرئيس التنفيذي لدينا( أحد تلك الشخصيات؛ كان رجال بدويا أصيال.  
م هذا البدوي السيد نعمة مهارات ال تعد وال تحصى عن الصحراء، وسرد  َعلَّ
له أخباره ونوادره وألقى له الضوء على ما يجب على المرء فعله لكي ينجو 

في الصحراء. 

هذا اللقاء أثمر عن رؤية رآها السيد نعمة ذات ليلة.

فقد رأى في إحدى الليالي أنه يشاهد صديقه البدوي يزرع شجر زيتون في 
فأجابه  القاحلة؟  الرمال  األشجار في  تزهز  كيف  الصحراء. فسأله مندهشا: 
وأنها ستزدهر  عادية؛  زيتون  بأشجار  ليست  األشجار  أن هذه  قائال  البدوي 

وتطرح أحجار الفيروز، وتجلب الماء لألرض وتنشر الحياة.

الرؤية، ممثلًة في شجرة  واليوم يجسد شعار فنادق ومنتجعات جنة هذه 
الرؤية كجنة  الزيتون لصاحب  الفيروز, فقد ظهرت أشجار  أحجار  زيتون تحمل 
فردوسية من الفرص واإلمكانات. الجنة هي المكان الذي يحوي كل ما قد 
الحلم  المثالي لوصف جوهر  تشتهي األنفس؛ لذا كان “جنة” هو االسم 

ولتجسيد اسم الشركة )فنادق ومنتجعات جنة(.



#القيم_كالجذور

مبادئ جنة
إلى األمام وإلى أعلى

الصقر هو رمز القوة والعزيمة والشجاعة والشرف والذكاء. األركان األربعة التي بنيت عليها فنادق ومنتجعات 
جنة تدور حول الصقر الطائر لترمز إلى نجاح اإلقالع والعزم على ترك بصمة محمودة في حياة كل من تربطه 

عالقة بفنادق ومنتجعات جنة عندما تتضافر هذه القيم بشكل صحيح وعلى أكمل وجه.

#مبادئ_جنة

المفاهيم القوية ُتبنى على المعتقدات القوية. ُبنيت فلسفتنا على أربع 
قيم أو أركان رئيسية تميزنا. ونحن نزن استراتيجياتنا وقراراتنا بميزان هذه 

األركان األربعة حتى يكون هناك توازنا في جميع جوانب رحلتنا.

السفير
المواهب التي نوظفها هي التي ُتشكل الشركة. حيث نعتبر كل موهبة 
)جنة(. وتجمعنا كلنا عقيدة واحدة، وهي  “ نحن  منهم سفيرا يمثل قيم 
إال  ف  توظِّ وال  األول،  الطراز  من  ضيوفا  تخدم  األول،  الطراز  من  شركة 

الموهوبين من الطراز األول”. 

الميزان
المواهب  بين  التماثل  - من خالل خلق  بالتوازن في كل شيء  نحن نؤمن 
الُمالك, المساهمين, الضيوف والموردين. وبذلك نخلق انسجاما وتوافقا 

من شأنهما أن يؤديان إلى النجاح في العمل.

الضيف
نحن نمثل كرم الضيافة البدوية األصيلة؛ فنخدم ضيوفنا دائما قبل أنفسنا. 
وحقيقية  أصيلة  تجارب  من  ينبع  والوالء  حدود،  له  ليس  عندنا  الذات  إنكار 

تستمر مدى الحياة.

اإلحسان
“َهْل َجَزاُء اإلْحَسان ِإال اإلْحَسان” هذا هو األساس الذي بنيت عليه عالمتنا 

التجارية وجعلته مصدر إلهام للذات ولآلخرين.



BURJ AL SARAB

#إطاللة_من_جنة_برج_السراب

المميزات
أسرع إنترنت في العالم بسرعة 1.2 جيجابت في الثانية	 
أصناف بالمينى بار بأسعار السوق	 
سرير سبا جنة، مع مفروشات من أرقى وأنعم الخيوط بدرجة 450	 
أرائك جنة باألجنحة	 
تناول الطعام في الغرف على مدار 24 ساعة	 
خدمة غسيل المالبس، وخدمة تلميع األحذية عند الطلب	 
خدمات كريم األسطورية	 
خدمة صف السيارات وتأجيرها	 
شيشة الونج على السطح	 
مستلزمات اإلستحمام جنة العضوية	 
صالة ألعاب رياضية وبركة سباحة على السطح	 
نوافذ ممتدة من األرض حتى السقف تطل على البحر أو المدينة	 
صاالت اإلجتماعات و المؤتمرات	 
خدمة نقل مجانية إلى شاطئ و كورنيش أبوظبي 	 

المبتكر  التصميم  وراء  بالسبا هي األسس  والتمتع  النوم  اللعب,  العمل, 
لكل غرفة وجناح.  فقد جهزنا أماكن اإلقامة بجودة فاخرة لتكون الرائدة بين 
الغرف إال بقاعات االجتماعات ذات  المجال.  وال تكتمل هذه  نظيراتها في 
التصميمات العملية والمرافق الترفيهية والرياضية مع منظر بانورامي على 

السطح.

إن تميز الغرف باألجواء العصرية، والخدمات المميزة واإلطالالت المفتوحة 
تجعل منها وجهة مثالية للمقيمين والمسافرين من األفراد والعائالت الذين 

يبحثون عن مكان هادئ وفاخر. 



#جناح_ديلوكس_مع_إطاللة_على_البحر

#مطبخ_عصري

224  جنة ديلوكس كنغ / غرف مزدوجة
خيار مثالي للمديرين كثيري الحركة والتنقل, حيث تتميز الغرف الدولوكس 
بجنة بتنوع مساحاتها التي تتراوح بين 30 إلى 37 متر مربع من باإلضافة الى 

مكتب للعمل وكرسي.

66 جناح جنة ديلوكس
غرفة معيشة واسعة، مطبخ صغير، ومكتب مع كرسي مع مساحة واسعة 
تبلغ 65 متر مربع يجعلون من أجنحة جنة خيارا عظيما للمسافرين من رجال 

األعمال. كما تتوفر إمكانية ربط الغرف.

22 جناح جنة من غرفة نوم واحدة
وتتميز هذه األجنحة الفسيحة التي تبلغ مساحتها 72 متر مربع بغرفة نوم 
مع سرير سبا جنة من الحجم الكبير، وغرفة جلوس منفصلة بمساحة لتناول 

الطعام باإلضافة إلى مطبخ صغير.

4 أجنحة ملكية 
األجنحة الملكية تتميز بتصاميمها األنيقة؛ وهي الخيار المثالي للمسافرين 
من رجال األعمال أو السياح، مع مساحة 176 متر مربع من الراحة المطلقة 
باإلظافة إلى مساحات مفتوحة بها أثاث للجلوس مع مساحة خاصة لتناول 

الطعام, مطبخ مجهز بالكامل وإطالالت بانوراميه على البحر.

2 أجنحة جنة بنتهاوس 
الموقع الفريد بالطابق األخير الذي تتميز به أجنحة جنة بنتهاوس ذات غرفتي 
الراحة  البحر باإلضافة إلى أفضل وسائل  رائعة على  النوم يمنحكم إطاللة 
متر   213 تبلغ  التي  الشاسعة  مساحتها  ضمن  بالكم  على  تخطر  قد  التي 
مربع.  باإلضافة إلى ذلك يتوفر بالبنتهاولس مكتب منفصل وغرفة طعام 

بمائدة ذات ثمانية مقاعد.



#كورنيش_أبوظبي



تجسد  باي  مارينا  جنة  أجنحة  الهادئة،  األلوان  مع  معاصر  بديكور  مفروشة 
أسلوبا أنيقا إلقامة فاخرة في مرسى دبي. مع قربها من محطة المترو، 
أبراج بحيرات الجميرا ودبي مارينا مول، كما توفر أجنحة جنة مارينا باي واحدة 
وشرفاتها  تراساتها  خالل  من  دبي  مرسى  على  اإلطالالت  أفضل  من 

الفسيحة.

#أجنحة_جنة_مارينا_باي

المميزات
خدمة الواي فاي المجانية	 
شرفات أو تراسات	 
ة سبا جنة مع مفروشات من أرقى وأنعم الخيوط بدرجة 450	  أسرَّ
خدمات الغسيل وتلميع األحذية	 
مواقف مغطاة للسيارات	 
خدمات كريم األسطورية	 
بيتش 	  جميرا  و  دبي  مرسى  ممشى  إلى  المباشر  الوصول 

ريزدنس
حمام سباحة على السطح، جاكوزي وساونا	 
مستلزمات اإلستحمام جنة العضوية	 
تناول 	  خيارات  الذي يقدم  مارينا مول  بيير 7 و دبي  بالقرب من 

الطعام العالمية، على بعد مسافة قصيرة سيرا على األقدام



#منظر_خالب_من_أجنحة_جنة_مارينا_باي

#حياة_عصرية_في_قلب_مارينا_دبي

87 أجنحة جنة ديلوكس
تقدم هذه  حيث  والتنقل؛  التحرك  كثيري  للضيوف  باي  مارينا  جنة  ُصممت 
هذه  أثبتت  ضيوفنا.  حياة  أسلوب  لتناسب  أنيقة  تصاميم  الكبيرة  األجنحة 
األجنحة أنها األفضل في الراحة والمتعة عن طريق تقديمها لمجموعة واسعة 

من الخدمات بعيداعن الفوضى أو الضجة. 

21 جناح جنة من غرفة نوم واحدة 
بالكامل  مجهزة  بمطابخ  مزودة  واحدة  نوم  غرفة  ذات  الفسيحة  أجنحتنا 
يزيدها  ال  بأناقة  تصميمه  تم  الداخلي  الديكور  للجلوس.  واسعة  ومساحة 
جماال إال النوافذ الممتدة من األرض إلى السقف، والتي تفتح أفقا على 

إطالالت رائعة على مرسى دبي.

7 أجنحة جنة بغرفتي نوم 
من  ممتدة  نوافذ  خالل  من  دبي  لمرسى  استثنائية  بإطالالت  استمتع 
األرض إلى السقف في هذه األجنحة الفسيحة التي تحتوي على غرفتي 

نوم وحمامين.



#مناظر_خالبة #لمرسى_دبي_على_بعد_خمس_دقائق_فقط_مشيا_على_األقدام_إلى #مارينا_مول



#أحسن #موقع_في_دبي_مارينا

األسبوع  طوال  اليوم,  في  ساعة    24 بالحياة  اإلستمتاع  لمحبي  أسست 
ولمن يبحثون عن الشقق الفندقية التي تتميز بالرقي و كمال الخدمات .جنة 
بين  واللعب.اختر  العمل  بين  مثاليا  توازنا  لكم  يقدم  دبي  مرسى  باليس 
المتاعب  خالية من  بغرفتي نوم إلقامة مريحة و  أو شقة  شقة، استوديو 

في منطقة مرسى دبي.

المميزات 
واي فاي  مجاني عالي السرعة	 
شرفات أو تراسات	 
زة بعدد 450 نوًعا من أرقى أنواع 	  ة جنة سبا” األصلية والُمجهَّ َأِسرَّ

المفروشات واألغطية عالية الجودة
مواقف مغطاة للسيارات	 
خدمات كريم األسطورية	 
بيتش 	  جميرا  و  دبي  مرسى  ممشى  إلى  الوصول  سهولة 

ريزدنس
بخار وحمام سباحة مع 	  رياضية حديثة وساونا وغرفة  ألعاب  صالة 

جاكوزي
مستلزمات اإلستحمام العضوية جنة 	 
إطاللة على مرسى دبي	 
مطاعم عالمية بالقرب من الفندق 	 



#مسبح #جاكوزي_على #السطح

#شقق_فسيحة_مع_منظر

105 جناح جنة ديلوكس
هل تبحث عن مكان لإلسترخاء والراحة؟ أشعر وكأنك في منزلك في أجنحة 
جنة ديلوكس المريحة حيث تبلغ مساحتها 38 متًرا مربًعا، وتحتوي على مطبخ 
على  خالبة  إطاللة  إلى  باإلضافة  وغسالة مالبس  ثالجة  مع  بالكامل  مجهز 
مرسى دبي من خالل نوافذ ممتدة من األرض حتى السقف كما أن الغرف 

عالية التقنية ومصممة بذكاء.

28 جناح جنة من غرفتي نوم
أنيق من  إستمتع بمناظر إستثنائية على مرسى دبي مع تصميم داخلي 
المكونة من غرفتي نوم  الفسيحة  خالل نوافذ سقفية في هذه األجنحة 
بالكامل ومساحة واسعة لغرفة  والتي تحتوي جميعها على مطابخ مجهزة 
فاي  الواي  خدمة  إلى  باإلضافة  حمامات  وثالثة  نوم  وغرفتي  المعيشة 

المجانية.



#منظر_بانورامي #دبي_مارينا



#فيال_على_الشاطئ  #رأس_الخيمة

منتج وفلل جنة رأس الخيمة هو الوجهة األمثل للباحثين عن تجربة ريفية و 
ذات  الشواطئ  المدينة، في هدوء  أجواء  عن  بعيدا  الوقت  بنفس  فاخرة 
الرمال  البيضاء الممتدة على الخليج العربي مع أشعة الشمس على مدار 

السنة.
استمتع بعطلة مثالية مع مجموعة من األنشطة والمغامرات بما في ذلك 
الرياضات المائية، تسلق الجبال والتجديف، باإلضافة إلى المنتجعات العالمية 

وأجواء الضيافة العربية األصيلة. 

المميزات
خدمة الواي فاي المجانية 	 
زة بعدد 450 نوًعا من أرقى أنواع 	  ة جنة سبا” األصلية والُمجهَّ َأِسرَّ

المفروشات واألغطية عالية الجودة والحريرية الملمس الملمس 
مستلزمات اإلستحمام العضوية جنة 	 
ز بالكامل	  مطبخ عصري متكامل وُمجهَّ
البلكونات أو الشرفات	 
خدمة غسيل المالبس، وخدمة تلميع األحذية عند الطلب	 
خدمات كريم األسطورية	 
خدمة صف السيارات	 
مسابح و حدائق خاصة	 
خدمة غسيل المالبس، وخدمة تلميع األحذية عند الطلب	 
سور 	  “جنة  شاطئ  و  العرب  ميناء  شاطئ  إلى  مباشر  وصول 

مير” الخاص
البيع 	  وَمَحالت  والمطاعم  الترفيه  وسائل  إلى  مباشر  وصول 

بالتجزئة، وتقع كلها على امتداد الكورنيش



#فيال_على_البحر_مع #مسبح_خاص #حديقة

#جنة_سور_مير #شاطئ_خاص

100 جناح
 140 إلى   41 من  مساحتها  تتراوح  معاصر،  بشكل  مزينة  الفسيحة  األجنحة 
متر مربع من االستوديو، وأجنحة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، وتوفر 
مناطق  على  األجنحة  تحتوي  والمسبح.  المرسى  على  خالبة  إطالالت 

المعيشة وتناول الطعام المجهزة بالكامل وأسّرة سبا جنة المميزة.

3 فلل من أربع غرف نوم على البحر
مناظر خالبة و وصول مباشر إلى الشاطئ، مما يتيح اإلختيار لتجربة الحياة 
البحرية الهادئة على بعد خطوات فقط من شاطئ الفيال المكونة من أربع 
بالدفء  تعم  التي  المساحة  من  مربًعا  متًرا   628 الفلل  وتوفر  نوم،  غرف 
والراحة مع مسابح خاصة يمكن التحكم في درجة حرارتها، وحدائق خاصة تبلغ 

مساحتها 24 متًرا مربًعا مطلة على البحر.

1 فيال من أربع غرف مطلة على البحر
ة على شاطئ البحر في موقع  نة من 4 غرف نوم والُمِطلَّ توجد الفيال الُمكوَّ
البحر  ونسيم  الجميل،  الشمس  شروق  على  لإلستيقاظ  للضيوف  مثالي 
يتم  المريحة، مع مسبح خاص  المساحة  اللطيف. وتوفر 628 متر مربع من 
مثالية  وهي  مربًعا،  متًرا   24 بمساحة  خاصة  وحديقة  حرارته  بدرجة  التحكم 

للعائالت أو األصدقاء.

15 فيال من ثالث غرف نوم مطلة على الحديقة
15 فيال تحتوي كل منها على ثالث غرف نوم ُتِطلُّ على الحديقة، باإلضافة 
إلى 348 متًرا مربًعا تضم تصميمات داخلية حديثة. تتميز بأاللوان الطبيعية، 
درجة  في  التحكم  يمكن  والتي  الخيمة،  برأس  السباحة  امات  َحمَّ أكبر  مع 

حرارتها، مع مساحة 24 مترا مربعا من حديقة خاصة.

5 فلل من ثالث غرف مطلة على البحر
من  فقط  خطوات  ُبْعد  على  نوم،  غرف   3 على  منها  كل  تحتوي  فلل   5
الشاطئ, باإلضافة إلى 348 متًرا مربًعا تضم تصميمات داخلية حديثة. مع 
امات السباحة برأس الخيمة، والتي يمكن التحكم في درجة حرارتها،  أكبر َحمَّ

و حدائق خاصة توفر الرفاهية والراحة.



 #جنة_سور_مير #شاطئ_خاص



#خدمات_كريم_األسطورية

بآخر  ودراية  بعلم  فهو  مساعدتك.  يمكنه  كريم  فإن  تحتاجه،  ما  كان  أًيا 
المستجدات عن كل شيء في رأس الخيمة، ومتاح دائًما لمساعدتك في 

أي وقت على مدار اليوم.

تفريغ الحقائب، وتنظيم الغسيل عند الوصول	 
إضفاء الطابع الشخصي على الطلبات طوال فترة اإلقامة	 
تجديد محتويات الثالجة بناء على المتطلبات الشخصية	 
تقديم خدمة تلميع األحذية	 
توفير الصحف اليومية المحلية المفضلة )اإلنجليزية أو العربية(	 
ترتيب أي احتفاالت خالل فترة اإلقامة	 
إعداد حمام الرغوة لالسترخاء مع رائحة جنة الرائعة، الشموع المعطرة و 	 

مناشف  بأشكال  مختلفة
في 	  تقديمها  يتم  حيث  الشاي  أو  القهوة  اختيار  كريم“:  الخير  “صباح 

الغرفة بعد مكالمة اإليقاظ
تسهيل المساهمات في “اإلحسان” من خالل اختيار الجمعيات الخيرية	 



#خدمات_كريم_األسطورية

المساعدة العامة
الشاي للضيف  أو  القهوة  الياء من خدمة تقديم  إلى  أي شيء من األلف 
مع مكالمة اإليقاظ ، إيجاد أفضل المدارس لألطفال، وغيرها الكتير. فريق 
احتياجات  جميع  وتلبي  تناسب  التي  الشخصية  بالرعاية  يقوم  “كريم” 

الضيوف.

الدليل المحلي
األحداث  عن  المعلومات  كل  المدينة،  أنحاء  جميع  الجديدة في  األماكن  كل 
األخيرة، إلى أين تذهب وماهي أفضل األماكن.كل المعلومات تجدونها عند 

“كريم”.

المساعدة الشخصية
هل تحتاج إلى شيء من البقالة؟ فقط إسأل فريق “كريم” الذي يمكنه أن 
يساعدك أيضا في ترتيب توقيت حافلة المدرسة، تفريغ و تعبئة األمتعة و 

أكثر من ذلك بكثير.

خدمات سكرتارية
سوف  كريم  الفاكس،  طريق  عن  إرسالها  و  التقديمية  العروض  لطباعة 

يساعدك.

تجارب موصى بها
سواء كنت تريد اإلحتفال بمناسبة خاصة، ذكرى سنوية، عيد ميالد، أوتبحث 
و  مميز  إحتفالك  ليجعل  هنا  “كريم”  فريق  للعشاء،  مميز  مكان  عن  فقط 

مختلف.



فنادق ومنتجعات جنة
p 800-JANNAH (526624)    

e info@jannah-hotels.com  | n www.jannah-hotels.com


