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لعام  جوائز السفر العالمیةفنادق شذا تحصد خمس جوائز خالل حفل 
 م2019
 

 

 منطقة في الرائدة الفخمة التجاریة العالمات إحدى شذا، فنادق أحرزت م:2019 إبریل أبوظبي،
 وورنر في أقیم الذي السنوي العالمیة السفر جوائز حفل خالل جوائز خمس األوسط، الشرق
 أبوظبي. اإلماراتیة العاصمة في مؤخراً  بروذارز

 
 والتي المملكة، في رائد فندق أفضل جائزة م؛2019 العام لھذا شذا استحقتھا التي الجوائز وتضمن
 بھا فاز يوالت ،المملكة في فاخر فندق أفضل وجائزة مؤخراً، افتتح الذي الریاض شذا فندق بھا فاز
 وعلى نة.المدی شذا فندق بھا فاز والتي المنورة، بالمدینة فاخر فندق أفضل وجائزة مكة، شذا قفند

 من لمتحدةا العربیة باإلمارات الشارقة فنادق أحد لودج، كنغفشر فندق استحق اإلقلیمي، المستوى
 فضلأ ةبجائز الموج شذا من مسك فندق فاز حین في األوسط، الشرق في فندق أفضل بجائزة مسك
 توىمس على رائدة ضیافة بیئة أفضل بجائزة فاز فقد شذا من مسك فندق أما .ُعمان سلطنة في

 السلطنة.
 

 هاعتزاز عن ،شذا فنادق مجموعة في واالتصال التسویق مدیر أوزباي، علي األستاذ أعرب وقد
 سفرال جوائز أن إلى مشیراً  ،وشاملة متنوعة فئاتٍ  خمس في المرموقة الخمس الجوائز باستحقاق
 بھا. للفوز فروالس والسیاحة الضیافة مرافق مختلف تتطلع التي االستحقاقات أبرز من تعد العالمیة
 مسك،و شذا عالمتي بھا تتمتع التي البارزة المكانة بحق یعكس اإلنجاز "ھذا علي األستاذ وأوضح
ً  منھما كلٍ  باعتبار  فئتھا. في الرائدة الفاخرة الضیافة لخدمة عنوانا

 
 تعكسھا والتي األسطوري الحریر طریق وثقافة تقالید من المستوحى الضیافة بكرم شذا وتعرف
ً  وھي تُنسى، ال التي الھادئة واألجواء للغایة األنیق أوسطي الشرق الطراز دیكورات  جسدت جمیعا
 سط.األو الشرق بمنطقة والفاخرة الرائدة الفندقیة التجاریة العالمات صاحبة شذا، فنادق جوھر

 
 وھي م،1993 العام ومنذ .السفر قطاع في المرموقة الجوائز أبرز العالمیة" السفر "جوائز وتعد
 والیوم، م.العال حول والضیافة والفنادق والطیران السیاحة قطاعات في ةدئالرا الجھات بإبراز تعنى
ً  بكونھا العالمیة السفر جوائز تعرف  القطاعات. ھذه ةكاف في للتمیز عنوانا

 
، أحد الشركات التابعة لشركة الراجحي GHAویعد فندق شذا مكة، عضو التحالف الدولي للفنادق 

غرفة  250االستثماریة، ویتمیز ببیئة ضیافة مبھرة توفر الصفاء وراحة البال للضیوف من خالل 
بأسالیب متفردة مستوحاة  بجوار المسجد الحرام، وتدار وجناحاً مصممة ومؤثثة وفق أرقى المعاییر

من تقالید وثقافة طریق الحریر األسطوري والتي تعكسھا دیكورات الطراز الشرق أوسطي األنیق 



ً تجسد جوھر فنادق شذا، صاحبة العالمات  للغایة واألجواء الھادئة التي ال تُنسى، وھي جمیعا
 التجاریة الفندقیة الرائدة والفاخرة بمنطقة الشرق األوسط.

 
 عالمة 30 من أكثر ویجمع ،للفنادق العالمي التحالف في عضو مكة شذا فندق أن بالذكر یرالجد

 على الحائز "دیسكفري"، الوالء برنامج ویوفر دولة. 75 في فندق 550 من أكثر مع تجاریة
ً  ،GHA جائزة  حلوا أینما المحلیة بالثقافة لالستمتاع عضو ملیون 12 لحوالي حصریة فرصا

  وارتحلوا.
 -انتھى  - 

 
 شذا عن
 العربیة لضیافةا تقدیم في بتفانیھا وتتمیز األوسط، الشرق منطقة في الرائدة الفخمة التجاریة العالمات إحدى ھي شذا

 وسطيأ الشرق الطراز دیكورات تعكسھا والتي األسطوري الحریر طریق وثقافة تقالید من المستوحاة الحقیقیة
 المسافرین. نخبة باستحسان تحظى التي الھادئة واألجواء للغایة األنیق

 
 سیعتو في ماضیة والشركة جوائز، عدة على الحاصل المدینة؛ شذا وفندق مكة، شذا فندق تشغیل مؤخراً  تم وقد

ً  سیتم حیث جدیدة، أسواق في حضورھا  الریاض شذا ي:ھ السعودیة؛ العربیة المملكة في جدیدین فندقین افتتاح قریبا
 م.2019 العام خالل جدة وشذا م،1820 نوفمبر شھر خالل

 
 35 من أكثر ویجمع المستقلة، للفنادق عالمي تحالف أكبر وھو )،GHA( للفنادق العالمي التحالف في عضو شذا

GHA جائزة على الحائز "دیسكفري"، الوالء برنامج ویوفر دولة. 57 في فندق 500 من أكثر مع تجاریة عالمة
،  ً   وجھاتھم. كانت أینما المحلیة بالثقافات لالستمتاع عضو ملیون 12 لحوالي حصریة فرصا
 

 موجزة نسخة –) GHAعن التحالف العالمي للفنادق (
ً لعالمات ) ھو GHAالتحالف العالمي للفنادق ( الضیافة الفاخرة، الفنادق المستقلة التحالف الدولي األوسع نطاقا

فندق  550عالمة تجاریة وأكثر من  30حیث یستطیع الضیوف االستفادة من مزایا برنامج الوالء "دیسكفري" لدى 
ویوظف التحالف المنصات التقنیة المتقدمة لیساعد األعضاء على تعزیز العائدات، وتوفیر النفقات.  دولة. 75في 
ً الحائز على جائزة التحالف العالم برنامج "دیسكفري"، ویوفر ملیون  14 لحوالي حصریة ي للفنادق، فرصا
 .كانت وجھاتھم بالثقافات المحلیة أینما لالستمتاع عضو

 globalhotelalliance.comلمزید من المعلومات، فضالً زیارة الموقع اإللكتروني 
 

 عن ألتراترافل كولیكشن
یضم ألتراترافل كولیكشن في عضویتھ الفنادق والمنتجعات الراقیة التي تخدم النخبة من المسافرین حول العالم، 
والتي تتمیز بالفخامة والرفاھیة، وتعرف بكونھا معالم بارزة في البدان التي تعمل فیھا، حیث تقدم خدماتھا بلمسة 

ج دیسكفري، لتقدیر الضیوف ومنحھم مكافآت مجزیة شخصیة تناسب كل ضیف، وتتشارك منصة دولیة؛ ھي برنام
على والئھم، فضالً عن استفادة تلك الفنادق عالقات ألتراترافل القویة مع وسائل اإلعالم، الشریك المؤسس لمؤسسة 

 .ultratravelcollection.comالتراترافل كولیكشن. لمزید من المعلومات، فضالً زیارة الموقع اإللكتروني 
 

 حول برنامج الوالء دیسكفري
 جوائز عدة على الحائز "دیسكفري" الوالء برنامج یقدمھ ما وھذا مریحة، إقامة من أكثر تتطلب العمر رحلة
 في فندق 550 من أكثر في إلیھ یتطلعون الذي التقدیر النخبة من عضو ملیون 14 على یزید ما یمنح حیث عالمیة،

 لموقعا زیارة یرجى المعلومات من لمزید وارتحلوا. حلوا أینما المحلیة بالثقافة االستمتاع من ویمكنھم دولة، 75
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