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في ضيافة العائلة

يتعلق األمر بأكثر من مجرد اسم، ففنادق روكو فورتي هي عائلة 
فورتي. وعلى رأسها السيد روكو، وشقيقته أولغا، وأنجاله الثالثة. 
ووراء الحكاية أربعة أجيال من عائلة فورتي من أصحاب الفنادق. 
تعد هذه الفنادق شركة عائلية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث 
يظهر هذا العشق المشترك في كل فندق من فنادق روكو فورتي، إذ 
يتميز كل منها بالطراز األنجلو إيطالي والرقي والدفء الذي يالزم 

فنادق فورتي. وكل من تلك الفنادق ترحب بكم ضيفاً لدى العائلة.
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عائلة فورتي، من اليسار إلى اليمين:
ليديا فورتي، تطوير المطاعم

إيرين فورتي، تطوير برامج الصحة واألفراد
تشارلز فورتي، محلل تطوير

السير روكو فورتي، المؤسس والرئيس
أولغا بوليتزي، نائب الرئيس ومدير التصميم



H O T E L  S AV O Y
F L O R E N C E

يحتّل فندق سافوي في مدينة فلورنسا الموقع األمثل بين مجموعة فنادق روكو
 فورتي، إذ يقع في ميدان ديال ريبوبليكا، مقابل عمود الوفرة 

)Column of Abundance( المنصوب في وسط المدينة تماماً. فلهذا المكان المميز 
روحه التي تشّع في أرجاء الفندق.

إطالالت حاضرة دوماً على كاتدرائية دومو أو الساحة. مطبخ توسكاني مثير، ومشروبات 
بنكهة المزروعات المحلية. االطالع على فنون عصر النهضة، وتذّوق نكهات شوكوالتة 
الكمأة، والتعّرف على الصناعات الحرفية التقليدية. تصميم يبرز التحف القديمة من عصر 

النهضة والفن المحلي والنمط اإليطالي الراقي.

لفندق سافوي مكانته الخاصة؛ فاجتذابه لسكان فلورنسا المحليين وزوار المدينة لم يتغير 
منذ قرون. ولكن جاذبيته الدائمة - وهي نموذج لروح روكو فورتي - تكمن في دمج 

إرثه العريق مع فخامته العصرية. تصميمات أولغا بولتيزي الداخلية التي تضفي الراحة 
والحداثة والرشقات الَمِرحة المنعشة على المساحة الكالسيكية. خدمة تُحّدث األسلوب 
المتحفظ للعالم القديم بشغف الحياة المعاصرة وشخصيتها. مدخل عصري لمدينة عريقة.



1011

بُني فندق سافوي في عام 1893 في الموقع السابق 
لسوق ميركاتو فيتشيو وكنيسة سان توماسو، 

وسرعان ما أتاح له هذا الموقع المركزي ومحيطه 
الترحيبي أن يتحول إلى أفضل فنادق المدينة
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استوحيت األعمال الفنية ولمسات التصميم 
الَمرحة في جميع أنحاء فندق سافوي من تقاليد 
فلورنسا ذات الطراز الراقي والحرفية الرفيعة
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H O T E L  D E  R U S S I E
R O M E

عند نزولكم في فندق دي روسي في روما، سترون فلسفة فورتي ظاهرة للعيان. فسوف تلحظون 
هنا حدسهم الفريد في اختيار موقعٍ ال يُضاهى، إذ يقع الفندق بين ميدان بيازا ديل بوبولو والعتبات 
اإلسبانية. ومن معالمه الشهيرة القائمة بذاتها الحديقة المتوارية الوارفة الظالل بمصاطبها المتدرجة 
وأغصانها الزاحفة التي وصفها الكاتب المسرحي »جان كوكتو« بأنها جنة األرض، والتي تُعرف 

اليوم بأنها موطٌن لساعة المشروبات الفاتحة للشهية في روما. أما ما يبرز موهبتهم في تحويل 
موقع راسخ شهير إلى موقع عصري فيتمثل في: المنحوتات واللوحات الرومانية، واللمسات اللونية 

والفسيفساء اإليطالية التي تعكس مكاناً يتميز بالبساطة والرقي واألصالة.

هذا ما سوف ترون، ولكن سواه هو ما ستلمسون. ونعني أسلوب التفهم واالهتمام الصادق 
واليقظ الذي سيحيطكم به طاقم الفندق. والحس الترحابي واالنفتاح واليُسر. هنا ستنعمون بالهدوء 
والخصوصية التي تفصلكم عن صخب الحي القديم في روما، المعروف باسم »المدينة الخالدة «. 
وأما أجواء »الحياة الحلوة « السينمائية التي تمأل روما، فتجدون عبقها ينتشر في أرجاء الفندق.
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م فندق دي روسي في أوائل القرن التاسع  ُصِمّ
عشر على يد المهندس المعماري جوزيبي 

فاالدييه، الذي وضع كذلك تصميم ميدان ديل 
بوبولو، الذي يطل عليه الفندق
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أقام جون كوكتو وبابلو بيكاسو في فندق دي روسي، في 
غرفتين متجاورتين، في أثناء التجهيز ألول عرض باليه 

بأزياء مسرحية تكعيبية على اإلطالق عام 1917



V E R D U R A  R E S O R T
S I C I L Y

فيردورا - بامتداده الخالب على ساحل صقلية الجنوبي الغربي - هو منتجع فورتي 
األبرز. 230 هكتاًرا من ساحل البحر المتوسط الساطع بأشعة الشمس، مع أراضي 

الريف ومبنى الفندق: هي مساحة تعكس لمعان وبذخ الروح التي تتحلى بها فنادق فورتي. 
خدمة خبيرة وشغوفة تلبي كل رغبة بهدوء. تصميمات معمارية رشيقة ومتوافقة مع البيئة 
تتماهى مع خزف التربة السوداء والمغراء وزهور البنفسج. سحٌر محلي بطراز عالمي. 

أثاث بطابع إيطالي، وأرضيات يدوية الصنع، وأقمشة موسلين بيضاء مفعمة برائحة 
النسيم، ومنظر مطل على البحر، دوماً.

فيردورا هي واحة؛ فمساحتها الشاسعة وجّوها الخيالي يمنحكم متعة وخيارات ال حصر 
لها. تشمل الخيارات االستلقاء في منتجعها الصحي الواسع، أو النزول في مسبحها 

الرائق. لُعب التنس بين بساتين البرتقال. جولة أو جولتان من بطولة الغولف. إتقان الطهي 
الصقلي، أو لتذّوقه فحسب في أحد المطاعم التسعة. استكشاف برج فيردورا الذي يعود 
إلى القرن الثاني عشر، يمكنكم التحليق فوق جبل إتنا بطائرة مروحية، أو التمشي على 

طول الشاطئ الخاص. القرار لكم، بدعوةٍ من فورتي.
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يقع ساحل فيردورا إلى الغرب من قرية شاكا الباروكية 
الساحرة، حيث تأتي األسماك طازجة من السوق المحلية، 

والزيت من حدائق فيردورا
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تحتل الصحة والعافية ورياضة الغولف من الطراز العالمي 
مركز االهتمام في منتجع فيردورا، وذلك من خالل ملعبين 

من مالعب كايل فيليبس ب 18 حفرة، وبرامج للصحة 
الشاملة، ومنتجع بمساحة 4000 م
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تدمج الغرف واألجنحة والفيالت بكل سالسة بين 
مساحات المعيشة الداخلية والخارجية المصممة 

بواسطة المعماري فالفيو ألبانيزي لالستفادة المثلى 
من مكانها الرائع
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B R O W N ’ S  H O T E L
L O N D O N

براونز: 11 بيتًا ريفيًا من العصر الجورجي تحولوا إلى أحد فنادق لندن األسطورية 
وحجر زاوية في سلسلة روكو فورتي. بالدخول من شارع »ألبمارل ستريت«، ستشعرون 
على الفور بأسلوب فورتي المميز. وستتلمسون ذلك من خالل الخدمة الصريحة والسريعة 

البديهة التي تعرف كل ضيف - وكل حاجة ورغبة ومائدة مفّضلة - بشكٍل شخصي. 
ستتلمسون ذلك في جماليات تصميم أولغا بوليتزي: حيث االقتران الدائم االرتقاء ما بين 

الكالسيكي والمعاصر، الفندق والبيت، واألناقة والترفيه.

كما ستشعرون بإحساس قوي بالمكان. في مدينة لندن. ماي فير - المعارض والمطاعم 
والحدائق وشوارع التسوق األكثر شهرةً في المدينة. تقاليد ممتزجة بروح الدعابة 

اإلنجليزية واالنعطافة العالمية: مسحاٌت مرحة وأعماٌل فنية حديثة، وأريحية مريحة وسط 
األلواح الخشبية والبذالت األنيقة وشاي العصرية. األبّهة والبهجة التي يستحقها الموقع 

الشهير، والجودة والجاذبية التي يضمنها اسم فورتي.
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يُعد براونز الفندق اللندني الذي ينزل فيه المبدعون، فقد 
استمتع بزيارة مطعم ومقهى فندق براون الشهير كٌل من 

تولكين وكونراد وووه وحتى ويليز وأوليفييه
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يُخلّد جناح )Kipling Suite(، إلى اليمين، ذكرى أحد 
كبار محبي الفندق، روديارد كبلينغ، الذي ألّف كتاب 

األدغال واحتفل بزواجه في براونز
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T H E  B A L M O R A L
E D I N B U R G H

فندق بالمورال هو رسالة حب إلى اسكتلندا خّطتها يد روكو فورتي، إذ يُعّد الفندق رمزاً 
للمدينة وأحد أهم المباني للغاية في سلسلة فورتي. ترحيب في لباس ترتان بالمورال، 

ولباس هبرديس األزرق التقليدي، ودرجات الخلنج الدقيقة، والفن االسكتلندي الكالسيكي؛ 
والمشروبات المميزة. التصميم الفسيح والعصري، والخدمة االستثنائية التي تعامل كل 
ضيف وكل رحلة بأسلوب فريد، واألجواء المرحبة والمريحة على الرغم من المباني 

المحيطة الضخمة - كل هذا من مميزات فورتي الكالسيكية. لفندق بالمورال معّزته عند 
العائلة، وهو معلٌم من معالم إدنبرة وأحد المباني األصيلة في تلك المدينة التاريخية. يُعّد 
برج الساعة الحاضر أبداً أحد رموز المدينة. وبعنوانه في رقم 1 من شارع »برنسز 

ستريت«، الُمطل على القلعة، فهو أفخم المواقع في إدنبرة. حتى اسمه »السكن المهيب« 
باللغة الغالية يشير إلى أهميته. مبنى خالب، موقع استثنائي، إدارة فريق متفاٍن: فندق 

روكو فورتي أصيل.
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أطباق اسكتلندية عصرية لدى مطعم نامبر وان الحاصل على 
نجمة ميشالن، وشاي العصرية في بالم كورت - كالهما 

مؤسستان من اسكتلندا
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 تتمتع غرف بالمورال بإطالالت فريدة على 
 معلمي إدنبرة الشهيرين، نصب ْسكوت التذكاري 

وقلعة إدنبرة



T H E  C H A R L E S  H O T E L
M U N I C H

يتميز فندق ذا تشارلز بخضاره الخالب من الداخل والخارج باإلضافة إلى تصميم داخلي 
نادر مزين بسيراميك بافاري ولوحات فنية أنيقة. ويُعد المكان األمثَل لكل المواسم وجميع 
االحتياجات. الجلسات الخارجية لمطعم صوفيا المحاط باألشجار تعد األنسب للصيف، 
وللشتاء يمكنك االستمتاع بالمشروبات األلمانية والكستناء المحمصة. وبالنسبة للثقافة، 
للفندق موقع مميّز بجوار حي متحف ميونخ ومركز شفابينغ الفني وبوتيكات شارع 

ماكسيميليان شتراسه األنيقة. ُغرف رحبة وواسعة ومنتجع صحي أنيق لالسترخاء التام. 
مكاٌن راٍق وعالمي مناسب للتجمعات.
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يُعد مطعم وحانة صوفيا مكاناً مفعماً بالحيوية في مركز 
المدينة، ويُقّدم أطباقاً ومشروبات نباتية مبتَكرة إلى 

ضيوف الفندق وأهل المدينة



4445

كان فندق تشارلز أول فنادق روكو فورتي التي صممتها 
 Monforte Royal Suite العائلة وشيّدتها. وقد ُسّمي جناح

على اسم مسقط رأس اللورد فورتي في إيطاليا
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H O T E L  D E  R O M E
B E R L I N

يجّسد فندق دي روم َمْيل فنادق فورتي إلى الجمع بين التناقضات الظاهرة، مثلما هي 
مدينة برلين. واجهة كبيرة - كانت مصرفًا سابقًا في القرن التاسع عشر - تتباين مع أجواء 

االسترخاء والدفء. خدمة تتميز بالود والدراية، من دون تطفل. يتميّز التصميم الذي 
وضعه توماسو زيفر وأولغا بوليتزي بدمج النمط الحديث الرشيق بالمكان المهيب. أريحية 

الشقة الخاصة في فندق فاخر.

أفضى هذا المزج المرح للتناقضات إلى إيجاد موقع بعيد أنيق في مدينة خالبة، حيث مالذ 
االسترخاء في مقاطعة ميتِه النابضة بالحياة. وجًها لوجه مع دار األوبرا، وعلى بُعد بضعة 
أقدام من جزيرة المتاحف، مع واحٍة على سطح الفندق تطل على أرجاء المدينة بسالم. في 
الداخل، قبو مجوهرات سابق أصبح منتجعًا أثيريًا، وردهة أمناء المخزن أصبحت قاعة 
احتفاالت مزيّنة بالفسيفساء، ومبنى تاريخي أصبح مساحة هادئة في قلب مدينة صاخبة 

ليالً - المكان المثالي لالستكشاف واالسترخاء واالستمتاع.
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يجتمع المعمار األصلي للمصرف السابق مع تصميم برلين 
المعاصر: األعمدة الرخامية والفن الحديث ومنتجع القبو 

الصحي الذي حّل محل خزنة المجوهرات
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أخذ فندق دي روم اسمه من نزل مرموق كان 
يقع سابقًا بميدان بيبل بالتز، الميدان المدهش 

الذي تطل عليه كثيٌر من الغرف واألجنحة



V I L L A  K E N N E D Y
F R A N K F U R T

تصميم قوطي حديث مزين بأعمدة وحدائق واسعة وغرف يغمرها ضوء النهار: تحتفظ 
فيال كنيدي في مدينة فرانكفورت التي كانت يوًما ما منزالً عائليًا مهيبًا بأجوائها الحميمية 

والراحة والثراء. وهنا تصبحون جزءاً من عائلة فورتي، حيث تلقوَن خدمة استثنائية 
وسريعة البديهة، وأناساً يفخرون بتعريفكم بمدينتهم لكي تشعروا بأنكم في دياركم. تتناغم 

هذه الراحة مع تصميم فيال كنيدي، حيث تنقل الخطوط األنيقة المعاصرة واللمسات 
الطبيعية الهادئة واألعمال المعدنية األنيقة الفن المعماري الكالسيكي لفرانكفورت. وفي 

الدور األرضي، يطّل منتجع صحي مضاء على الحديقة، وفي األعلى تطّل شرفات 
فرنسية على المدينة. يمكنكم من هنا التوجه إلى مقاهي زاخزنهاوزن المفعمة بالحياة 

والمزينة باألشجار المورقة، ثم إلى مجمع متاحف فرانكفورت الشهير أو إلى كاتدرائية 
سان بارثولوميو، ثم العودة سيًرا على األقدام لتناول وجبة عشاء إيطالية في فيال كنيدي 

الهادئة - داُركم لدى سلسلة فورتي في هذه المدينة األلمانية النشطة.
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كان المالّك األصليون عائلة سباير يقيمون حفالت في 
 البيت مع الصديقين ريتشارد شتراوس وهوغو بيكر. 
وال زال هذا المكان هو الوجهة المفضلة لدى سكان 

فرانكفورت المحليين
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عنوان فيال كنيدي، كنيديالي، أعيد تسميته تخليًدا 
لذكرى زيارة الرئيس جون كنيدي عام 1963؛ حيث 

توجد صور فوتوغرافية في الفندق تكريًما لذكرى 
الرئيس السابق



H O T E L  A M I G O
B R U S S E L S

يحمل فندق أميغو الشهير جميع سمات فنادق روكو فورتي. ويقّدم طاقم الفندق خدمة متميزة: 
وهي خدمة مدربة وعلى دراية ومصممة خصيًصا، سواًء كانت لترفيه عائلة في جناح تان 
تان أو تقديم خدمة ملكية إلى تراس سطح الفندق في جناح أرماند بالتون. ويعرض طرازه 
الداخلي مزيًجا متفرًدا لتصميم أولغا بوليتزي ذي الذوق الحديث العصري والتقدير لموطن 

الفندق. تعكس المجموعة الفنية الهامة المشهد اإلبداعي الثري للمدينة. وتخلّد األثاثات 
واألنسجة المزركشة والشوكوالتة المتأثرة بتراث فلمنكي موقع الفندق.

وبقدر ظهور سمات روكو فورتي في فندق أميغو، فإن بروكسل أيًضا تلقي بظاللها بقوة 
على الفندق. يعد الفندق جزًءا أصيالً من نسيج المدينة على مدى 500 عام، كما يطل الفندق 
على مركز مدينة بروكسل الساحر بالقرب من القصر الكبير. تطل النوافذ على شوارع قصر 
بلدية بروكسل، وتؤدي شوارع القرون الوسطى المرصوفة بالحصى في األسفل إلى منطقة 
مونت دي أرتس أو حي سابلون للتحف األثرية، ويأتي السكان إلى هنا ليجلسوا في مطعم 

الفندق المحبب - وهو خير شاهد على مكانة الفندق كأحد أعمدة المدينة.
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تحّول الفندق إلى فندق كبير إلقامة معرض بروكسل 
العالمي في عام 1958 ، حيث ال تزال استراحة رواق 

أميغو مكاناً متميزاً لالجتماعات بسبب أجوائها االجتماعية 
وموقعها المركزي
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كانت عائلة بالتون أول من امتلك الفندق، حيث 
يجمع الفندق بين األعمال الفنية من المقتنيات 

الخاصة للعائلة ولوحات ماغريت واألعمال الفنية 
الفلمنكية البارزة األخرى



H O T E L  A S T O R I A
S T  P E T E R S B U R G

يُعد فندق أستوريا رمًزا لمدينته. فعند وصولكم تجدون أنفسكم في قلب المدينة النابض، وسط 
معالم سانت بطرسبرغ الشهيرة: كاتدارئية سان أيزاك، ودار األوبرا، ومتحف هيرميتاج 

ومارينسكي 2. تجدون هنا الماضي المروي - إذ شهد أستوريا كل أحداث روسيا الكبرى في 
القرن الماضي. وتجدون مبنى مميًزا، يدل على عظمة روسيّة حقيقية. وقد استولت تلك الميزات 
على قلوب عائلة فورتي، وستكسب بصمتها قلوبكم أنتم أيًضا. ترحيب مميز، باهتمام ومراعاة 
شخصية. تصاميم أولغا بوليتزي الداخلية: مزيج مرح بين الحداثة والسمات األصيلة وأجواء 

الدار المريحة. تحية إلى ماضي المبنى وموقعه: ترقية المبنى الكبير المصمم بروح الفن الجديد 
بلمسات جواهر قوية، وصور أحادية اللون، ولقطات لجيمس بوند متداخلة مع تحف من عصر 
القياصرة. لمسة درامية تالئم شاي العصرية أو حّمام أو مشروب منعش تتناولونه في نخب 

الضيوف البارزين الذين كانوا هنا.
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يُعد فندق أستوريا وجهة محببة بسبب مطعمه 
الروسي المبتِكر والمقهى المفتوح على مدار الساعة 
وقاعة تناول شاي العصرية الرائعة، وقد استضاف 

الجميع بدًءا من راسبوتين ولينين وبولغاكوف وانتهاء 
بالفرقتين “ذا دورز” و”ذا رولنغ ستونز” والمغنّي 

بافاروتي
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في عقد الثالثينيات من القرن الماضي أصبح فندق 
أستوريا مالذًا للكتّاب والفنانين والموسيقيين، كما 
ال تزال نفس األرضيات من الباركيه موجودة في 

الجناحين 83 و 86
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H O T E L  D E  L A  V I L L E
R O M E

افتتاح مرتقب

تحتفي عائلة روكو فورتي بثالث إضافات متميزة جديدة إلى 
مجموعتها.

األولى في روما، فندق دي ال ڤيل وهو قصر فخم من القرن 
الثامن عشر، في موقع ال نظير له يطل على العتبات األسبانية 

)Spanish Steps(. ويضع زخم الحياة بالطراز اإليطالي 
وإطاللة القصر المتميزة التي تسمح برؤية المدينة بأكملها وتعدد 
مواقع الطعام والشراب الفاخرة بالقصر وتصميماته المبهرة في 

مقام يجعله الوجهة السياحية األولى في المدينة.
 

وثاني تلك اإلضافات هو فندق ماسيريا توري مايزا في مدينة 
بوليا، وهو الذي كان مزرعة في القرن السادس عشر قبل أن يتم 

تحويله إلى ما يمكن وصفه بأنه جنة بين المنتجعات السياحية على 
الساحل األدرياتيكي بإيطاليا. ويقدم هذا المنتجع البحري مزاوجة 
أنيقة ما بين الجمال الطبيعي الخالب المتمثل في جنة من أشجار 
الزيتون وسط حدائق خضراء شاسعة وجمال تصميمه اإليطالي 

األنيق.

أّما اإلضافة الثالثة فهو فندق ذا وست بند في مدينة شنغهاي. 
ويقدم فندق وست بند المطل على النهر أفضل التصميمات 

واألطباق األوروبية واآلسيوية كما يتضمن منتجعاً صحياً فاخراً 
وحدائق معلقة حيث يعد الفندق العالمة المميزة لجودة فورتي، 
في قلب حي وست بند المركز الثقافي النشط في مدينة شنغهاي 

الحديثة.

M A S S E R I A  T O R R E  M A I Z Z A
P U G L I A

افتتاح مرتقب

T H E  W E S T B U N D  H O T E L
S H A N G H A I

افتتاح مرتقب
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فندق دي روسي
Hotel de Russie

Via del Babuino 9 
00187 Rome, Italy
T +39 06 32 88 81

reservations.derussie@
roccofortehotels.com

اإلقامة
86 غرفة نوم ·
· ً 34 جناحا

المطعم والمقهى
الجاردن دي روسي، مطعم مع تراس ·
مقهى سترافينسكي، مع تراس ·

منتجع فندق دي روسي الصحي
مسبح بمياه مالحة مندفعة ·
ساونا وغرفة بخار ·
6 غرف عالج ·
صالون حالقة ·
منطقة استرخاء ·
صالة رياضية ·

االجتماعات والمناسبات
4 غرف اجتماعات تتسع لنحو 90 فرداً ·
الحديقة المتوارية عن األنظار متاحة  ·

للمناسبات الخاصة
محل زهور داخل الفندق ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع بين العتبات اإلسبانية وميدان بيازا ديل  ·

بولولو
مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار تشمبينو  ·

و45 دقيقة من مطار فيومتشينو
مسافة 15 دقيقة بالسيارة من محطة ترميني ·

فندق سافوي
Hotel Savoy

Piazza della Repubblica 7
50123 Florence, Italy

T +39 055 27 35 1
reservations.savoy@

roccofortehotels.com 

اإلقامة
50 غرفة نوم· 
 ·ً 30 جناحا

المطعم والمقهى
إيرين، مطعم وحانة مع تراس ·

االسترخاء
غرفة يوغا وصالة ألعاب رياضية مجهزة  ·

تجهيزاً كامالً.

االجتماعات والمناسبات
غرفة مناسبات تتسع لنحو 50 فرداً ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع في ميدان بيازا ديال ريبوبليكا ·
مسافة 20 دقيقة من مطار فلورنسا و60  ·

دقيقة من مطار بيسا
مسافة 5 دقائق من سانتا ماريا ·

منتجع فيردورا
Verdura Resort

SS 115km 131
92019 Sciacca (AG), Italy

T +39 0925 998 180
reservations.verdura@
roccofortehotels.com

اإلقامة
168 غرفة نوم· 
 ·ً 29 جناحا
6 فيالت· 

المطاعم والمقاهي
زغارا، مطعم ·
ليوال تراتوريا، مطعم وبيتزاريا ·
بونجورنو، مطعم فطور ·
آماريه، مطعم ومقهى ·
مقهى مسبح ·
غرانيتا، مطعم ومقهى ·
مقهى توري ·
 مقهى شاطئ ·

منتجع فيردورا الصحي )4000 م2(
4 مسابح للعالج بالماء ·
مسبح طويل 20م ·
11 غرفة عالج ·
غرفة بخار بسقف مزدوج االرتفاع ·
ساونات ·
صالة رياضية واستوديو لياقة ·
مقهى المنتجع الصحي ·
 برامج روكو فورتي للصحة ·

الغولف
2 ملعبا بطوالت ب 18 حفرة ·
ملعب par-3 ب 9 ُحفر ·
نطاق قيادة وحفر الراية ·
أكاديمية الغولف ·
كلوب هاوس، متجر غولف ·

االجتماعات والمناسبات
· ً قاعة احتفاالت تسع حتى 350 ضيفا
7 غرف اجتماعات تتسع لنحو 160 فرداً ·
مدرج مفتوح يتسع لنحو 300 ضيف ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الخدمات اإلضافية
مسبح مفتوح بطول 60م ·
6 مالعب تنس ترابية مضاءة بالكشافات ·
شاطئ خاص، ألعاب رياضية مائية ·
نوادي لألطفال والشبيبة ·
ملعب كرة قدم ·
رحالت سياحية استطالعية ·
مهبط مروحيات ·
أنشطة طبخ ·
تسّوق: 4 بوتيكات ·
مسارات مشي وجري وركوب دراجات ·

الموقع
مسافة 80 دقيقة بالسيارة من مطار باليرمو  ·

الدولي
مسافة 15 دقيقة بالسيارة من شاكا و40 دقيقة  ·

من أغريجنتو

فندق بالمورال
The Balmoral

Princes Street 1
Edinburgh EH2 2EQ, Scotland

T +44 131 556 2414
reservations.balmoral@

roccofortehotels.com

اإلقامة
168 غرفة نوم ·
· ً 20 جناحا

المطاعم والمقاهي
نامبر وان، مطعم حاصل على نجمة ميشالن ·
·  Brasserie Prince, restaurant 

and bar
بالم كورت ·
مقهى سكوتش ويسكي ·

منتجع بالمورال الصحي
حمام سباحة ·
مقهى مرّطبات ·
5 غرف عالج ·
ساونا وغرفة بخار ·
 صالة رياضية ·

االجتماعات والمناسبات
· ً 10 أجنحة اجتماعات تتسع لنحو 450 ضيفا
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع عند رقم 1 في شارع »برنسز ستريت« ·
بجوار محطة ويفرلي ·
مسافة 25 دقيقة بالسيارة من مطار إدنبرة  ·

الدولي

فندق براونز
Brown’s Hotel

33 Albemarle Street, Mayfair
London W1S 4BP, United Kingdom

T +44 20 7493 6020
reservations.browns@
roccofortehotels.com

اإلقامة
82 غرفة نوم ·
· ً 33 جناحا

المطاعم والمقاهي
مطعم فندق براونز ·
قاعة تناول الشاي اإلنجليزي ·
مقهى دونوفان ·

المنتجع الصحي في براونز
3 غرف عالج ·
صالة رياضية ·

االجتماعات والمناسبات
6 غرف اجتماعات )4 غرف متصلة( تتسع  ·

ً لنحو 120 ضيفا
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع بجوار شارع بوند ·
5 دقائق بالسيارة من مطار هيثرو في لندن ·
15 دقيقة بالسيارة من محطة سانت بنكراس  ·

الدولية
10 دقائق بالسيارة من محطتي يوستن  ·

وفكتوريا
خدمة موقف سيارات ·

فندق تشارلز
The Charles Hotel

Sophienstraße 28
80333 Munich, Germany

T +49 89 544 5550
reservations.charles@
roccofortehotels.com

اإلقامة
136 غرفة نوم ·
· ً 24 جناحا

المطعم والمقهى
مطعم وحانة صوفيا مع تراس ·
استراحة المكتبة ·

منتجع تشارلز الصحي )800 م2(
حمام سباحة بطول 15م ·
ساونا وغرفة بخار ·
5 غرف عالج ·

منطقة استرخاء ·
صالة رياضية ·

االجتماعات والمناسبات
قاعة احتفاالت تتسع لنحو 300 ضيف )قابلة  ·

للتقسيم إلى 3 غرف منفصلة(
7 غرف مؤتمرات تتسع لنحو 100 فرد ·
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع في وسط مدينة ميونخ القديمة ·
مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار ميونخ ·
مسافة 5 دقائق سيراً على األقدام من محطة  ·

القطار المركزية

فندق دي روم
Hotel de Rome

Behrenstraße 37
10117 Berlin, Germany

T +49 30 460 60 90
reservations.derome@

roccofortehotels.com

اإلقامة
108 غرفة نوم ·
· ً 37 جناحا

المطعم والمقاهي
ال بانكا، مطعم ومقهى مع تراس ·
أوبرا كورت ·
تراس سطح الفندق، مقهى موسمي ·

منتجع دي روم الصحي )800 م2(
حمام سباحة بطول 20 م ·
ساونا وغرفة بخار ·
6 غرف عالج ·
منطقة استرخاء ·
صالة رياضية ·

االجتماعات والمناسبات
· ً قاعة احتفاالت تتسع لنحو 220 ضيفا
5 غرف اجتماعات تتسع لنحو 90 فرداً  ·

)غرفتان متصلتان(
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع في ميدان بيبيل بالتز في ميته ·
مسافة 25 دقيقة بالسيارة من مطار برلين  ·

تيغل
مسافة 5 إلى 10 دقائق بالسيارة من محطة  ·

برلين الرئيسية

فيال كنيدي
Villa Kennedy

Kennedyallee 70
 60596 Frankfurt am Main,

Germany
T +49 69 717 120

 reservations.villakennedy@
roccofortehotels.com

اإلقامة
127 غرفة نوم ·
· ً 36 جناحا

المطعم والمقهى
غوستو، مطعم مع تراس ·
 مقهى جيه إف كيه، مقهى مع تراس ·

منتجع الفيال الصحي )1000 م2(
حمام سباحة بطول 15م ·
جاكوزي ·
ساونات وغرف بخار ·
8 غرف عالج ·
مناطق استرخاء ·
صالة رياضية واستوديو لياقة ·

االجتماعات والمناسبات
· ً قاعة احتفاالت وبهو يتسع لنحو 350 ضيفا
· ً 7 غرف اجتماعات تتسع لنحو 130 ضيفا
حديقة فيال بمساحة 700 م2 ·
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
مسافة 10 دقائق بالسيارة من مطار  ·

فرانكفورت الدولي
مسافة 5 دقائق من محطة القطار الرئيسية ·

فندق أميغو
Hotel Amigo

Rue de l’Amigo 1-3
Brussels 1000, Belgium

T +32 2 547 47 47
reservations.amigo@
roccofortehotels.com 

اإلقامة
154 غرفة نوم ·
· ً 19 جناحا

المطعم والمقهى
بوكوني، مطعم مع تراس ·
بار إيه ·

االسترخاء
صالة رياضية ·

عالجات تجميل ومساج داخل الغرفة بموعد ·

االجتماعات والمناسبات
قاعة احتفاالت تتسع لنحو 250 ضيفاً )قابلة  ·

للتقسيم إلى غرفتين منفصلتين(
4 غرف اجتماعات تتسع لنحو 45 فرداً ·
جناح Blaton Suite مع تراس بمساحة  ·

60 م2 إلقامة المناسبات الخاصة
مركز أعمال ·
شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·

الغرف

الموقع
يقع بجوار الميدان الكبير ·
مسافة 20 دقيقة بالسيارة من مطار بروكسل ·
مسافة 10 دقائق بالسيارة من محطة ميدي  ·

بروكسل الجنوبية
خدمة موقف سيارات ·

فندق أستوريا
Hotel Astoria

St Isaac’s Square 
Ul. Bolshaya Morskaya 39

St Petersburg 190000, Russia
T +7 812 494 5757

reservations.astoria@
roccofortehotels.com

اإلقامة
83 غرفة نوم ·
· ً 86 جناحا

المطعم والمقاهي
مطعم ومقهى أستوريا ·
مقهى ليشفيلد ·
استراحة روتوندا ·

منتجع أستوريا الصحي
ساونا وغرفة بخار ·
صالة رياضية ·

ال ميزون دي بيوتي كاريتا أستوريا
5 غرف عالج ·
صالون حالقة ·
خدمات تجميل سريعة ·

االجتماعات والمناسبات
حديقة شتوية وقاعة احتفاالت تتسع لنحو  ·

ً 350 ضيفا
5 غرف اجتماعات تتسع لنحو 70 فرداً ·
مركز أعمال ·
4 غرف اجتماعات إضافية باإلضافة إلى  ·

قاعة تتسع لنحو 200 ضيف في فندق 
أنغالتير المجاور

شبكة واي فاي في األماكن العامة وجميع  ·
الغرف

الموقع
في ميدان سانت أيزاك ·
مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار بولكوفو  ·

الدولي
مسافة قصيرة بالسيارة من خمس محطات  ·

قطار رئيسية
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لالطالع على أفضل األسعار على اإلنترنت،
 يُرجى زيارة

roccofortehotels.com

تابعونا
RoccoForteHotels !

@RF_Hotels    
للحجوزات يرجى االتصال بوكيل السفريات

الخاص بكم أو بأحد أرقام الحجوزات المتاحة
لالتصال مجاناً في:

األرجنتين 5115 266 800 000
أستراليا 650 623 1800

البحرين 81678 800
بلجيكا 81847 0800

بوليفيا 524 103 800
البرازيل 127 474 8000 0

كندا 9477 667 888 1
تشيلي 5439 395 800
الصين 1483 990 400

كولومبيا 018000125538
اإلكوادور 180000057
فرنسا 721 800944 0

ألمانيا 6667 7666 800 00
إيطاليا 6667 7666 800 00

اليابان 275 944 0120
المكسيك 7434 689 866 001 
باراغواي 0182 441 800 009

بيرو 78787 0800
قطر 0385 0010 008

روسيا االتحادية 7428 333 800
المملكة العربية السعودية 1975 844 800

إسبانيا 6667 7666 800 00
سويسرا 863 001 0800

اإلمارات العربية المتحدة 5391 444 8000
المملكة المتحدة 6667 7666 800 00

الواليات المتحدة 9477 667 888 1
أوروغواي 40190991 000

فنزويال 08001003371

لجميع الدول األخرى، يُرجى استخدام أحد
األرقام التالية؛ وتسري على المكالمات أسعار

االتصاالت الدولية.

آسيا والمحيط الهادئ 3404 6306 65+
أوروبا 4210 514 682 1+

الشرق األوسط 3405 6306 65+
األمريكتان 4158 514 682 1+

FC :رمز سلسلة الفنادق بنظام التوزيع العالمي

Rocco Forte Hotels
Jermyn Street 70

London SW1Y 6NY
United Kingdom

T +44 20 7321 2626
enquiries@roccofortehotels.com

فندق ذا وست
The Westbund Hotel

 ,Longteng Avenue 2595 
Xuhui District, Shanghai, PRC

T +86 021 60823450
enquiries@roccofortehotels.com 

افتتاح مرتقب

اإلقامة
161 غرفة نوم ·
· ً 58 جناحا

المطاعم والمقاهي
مطعم ومقهى صيني مع 5 قاعات للمآدب  ·

الخاصة
مقهى للمشروبات والسيجار ·
مطعم إيطالي مفتوح طوال اليوم ·
استراحة شاي ·
استراحة تنفيذية ·

منتجع روكو فورتي الصحي )725 م2(
مسبح مغطى 6×25 متر ·
8 غرف عالج ·
غرفة مانيكير وباديكير ·
ساونا وغرف بخار ·
صالة رياضية بسقف مزدوج االرتفاع ·
استوديو لياقة ·
مقهى المنتجع الصحي ·

االجتماعات والمناسبات
قاعة احتفاالت بمساحة 970م2 تتسع لنحو  ·

80 ضيفاً، مع قاعة لتحضير المناسبات 
9 غرف اجتماعات تتسع لنحو 186 فرداً ·
غرفة مآدب بمساحة 638 م 2 تتسع لنحو  ·

460 ضيفاً، مع قاعة لتحضير المناسبات

الموقع
منطقة ويست بند ·
مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار بودونغ  ·

الدولي أو مطار هونغ تشياو الدولي
مهبط مروحيات ·

فندق دي ال ڤيل
 Hotel de la Ville

Via Sistina 69, 00187 Roma RM, Italy
افتتاح مبكر هاتف 2626 321 207 44+

enquiries@roccofortehotels.com

افتتاح مرتقب

اإلقامة
89 غرفة نوم ·
15 جناحاً  ·

المطاعم والمقاهي
صالة استراحة واستقبال ·
حانة وقبو ·
مقهى بإطالالت على الفناء ·
مطعم بإطالالت على الفناء ·
مقهى مع تراس يطل على روما ·
مطعم سطوح مع تراس ·
غرفة تناول طعام خاصة مع تراس ·

منتجع روكو فورتي الصحي بمساحة )550 م2(
6 غرف عالج ·
مسبح هيدرو ومغطس عالجي ومنتاجات  ·

للعناية بالبشرة طرق للمشي ودش ثلجي 
وغرفة استنشاق ملحي غرفة بخار وساونا

صالة رياضية  ·

االجتماعات والمناسبات
غرفتان لالجتماعات ·
مساحتان مخصصتان لحفالت مآِدب الطعام  ·

تطالن على الفناء الداخلي
 يمكن إتاحة الفناء الداخلي  ·

المناسبات الخاصة
2 تراس خاص في الطابق السابع، يطالن  ·

على مدينة روما

الموقع
دقائق من العتبات اإلسبانية ·
مسافة 30 دقيقة بالسيارة من مطار تشيامبينو  ·

و45 دقيقة من مطار فيوميتشينو
15 دقيقة بالسيارة من محطة ترميني ·

 Masseria Torre Maizza
 .C.da Coccaro, s.n 

 72015 Savelletri di Fasano
)Brindisi( Puglia, Italy

افتتاح مبكر هاتف 2626 321 207 44 +
enquiries@roccofortehotels.com

افتتاح مرتقب

اإلقامة
40 غرفة وجناح ·

مطعم ومقاهي
مقهى على السطح ·
مقهى في المسبح ·
مطعم مع تراس يطل على حمام السباحة ·

منتجع روكو فورتي الصحي
حمام سباحة بمساحة 20م في 14م ·
4 غرف عالج ·
صالة رياضية ·

األنشطة
التمتع بالدخول إلى نادي الشاطيء الخاص ·
ملعب غولف مكّون من مسار ذي 9 حفر ·
نطاق قيادة ومالعب غولف مصغرة ·
·  Families R نادي األطفال آر فورتي

Forte
ركوب الخيل ·
اإلبحار الشراعي ·
اليوغا ·
تجارب الطبخ ·
 باإلضافة إلى العديد من المناسبات المحلية  ·

االجتماعات والمناسبات
مساحة مخصصة لحفالت المآِدُب مزودة  ·

بتراس

الموقع
 يبعد 40 دقيقة بالسيارة من مطار برينديزي ·

مطار سالينتو
ويبعد 50 دقيقة بالسيارة من مطار باري ·

"
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R O C C O  F O R T E  H O T E L S 

H O T E L  D E  R O M E 
B E R L I N

H O T E L  A M I G O 
B R U S S E L S

T H E  B A L M O R A L 
E D I N B U R G H   

H O T E L  S A V O Y 
F L O R E N C E 

V I L L A  K E N N E D Y 
F R A N K F U R T   

B R O W N ’ S  H O T E L 
L O N D O N   

T H E  C H A R L E S  H O T E L  
M U N I C H

H O T E L  D E  R U S S I E 
R O M E   

V E R D U R A  R E S O R T 
S I C I L Y

H O T E L  A S T O R I A 
S T  P E T E R S B U R G   

O P E N I N G  2 0 1 9 

M A S S E R I A  T O R R E  M A I Z Z A 
P U G L I A   

H O T E L  D E  L A  V I L L E 
R O M E

T H E  W E S T B U N D  H O T E L 
S H A N G H A I

R O C C O F O R T E H O T E L S . C O M


