
 على جائزة بيزنس باي" -"جلف كورت فندق  حصل 

  جديد""أفضل فندق  

 الممنوحة من "جوائز السفر العربية"

 

مجموعة فنادق المملوك من قبل ، بيزنس باي" -"جلف كورت فندق  فازبعد عام واحد فقط من افتتاحه 

ائزة "أفضل فندق جديد" جبوأول مشاريعها في سوق الضيافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة،  الخليج

 الذي أقيم الثالثاء الماضي في مدينة دبي. السفر العربية جوائزوذلك خالل حفل توزيع  2019لعام 

التي ساهمت في والسنوي المنظمات ذات الصلة بالسياحة خالل حفلها  "جوائز السفر العربية" وتكرم

ز على التصويت عبر اإلنترنت من قبل وتعتمد الجوائ نجاح صناعة السفر والضيافة في الشرق األوسط

والسيد  بيزنس باي" - "جلف كورتوقد إستلم السيد فولكر ماندلوفسكي مدير عام فندق  . صناع السفر

 . مجموعةميلفيل جراسياس مدير المبيعات والتسويق نيابة عن إدارة ال

وعن  لجوائز السفر العربية تقديرهعن  السيد فولكر ماندلوفسكي مدير عام الفندقوبهذه المناسبة أعرب 

" مجموعة و ”بيزنس باي -جلف كورت “مدى فخرة الستالم هذه الجائزة المميزة نيابة عن فندق 

المرموقة بالرغم من كوننا الحصول على هذه الجائزة فندقنا لإنجاز مشرف إنه " وقال فنادق الخليج "

 عنالخدمة لزبائننا الكرام  معاييرتقديم أعلى رؤيتنا ل ولفريقنا  ود المستمرةالجه لقد أسفرتحديثي النشأة و

ت نفسه ضمان على رفع مستوى األداء ، وفي الوقالتكريم سيحفزنا ذلك والتميز. النجاح وتحقيق هذا 

. واختتم ميلفيل جراسياس قائالً: "إنه لشرف لي أن أشارك في برنامج الجوائز مع وتعزيز رضا ضيوفنا "

بأننا نحتاج إلى تقديم المزيد باستمرار لمؤسساتنا وعمالئنا دائما  نجاحال اذكرنا هذيو رواد صناعة الضيافة.

 ." دائما في المقدمةكون نمن أجل أن  في هذا المجالولكل شخص 

ارفيلد جونز ، الرئيس التنفيذي السيد جفي البحرين ، أضاف فنادق الخليج من المكتب الرئيسي لمجموعة و

ن فخورون للغاية بتلقي هذه الجائزة التي تعكس العمل الشاق والجهد اللذين بذلهما : "نحمجموعة قائالً لل

لقد حققوا وطعم الضيافة البحرينية. بس الفندق في سوق دبي وتقديم الخدمات رسيخ أسفولكر وفريقه لت

الذي أثمر وعبر اإلنترنت مواقع وقنوات التقييم مستويات استثنائية من رضا العمالء ومعدالت ممتازة على 

 " هذه الجائزة المتميزةعن 


