
فندق جویرة بوتیك – في مشروع ھوانا صاللة 
یـقع فـندق جـویـرة بـوتـیك مـن فـئة األربـعة نـجوم بـالـقرب مـن الـمرسـى الـُمطل عـلى الـمحیط الـھندي وفـي قـلب 

مـنتجع ھـوانـا صـاللـة، الـوجـھة السـیاحـیة الـمتكامـلة لشـركـة مـوریـا فـي أقـصى جـنوب السـلطنة. وقـد تـّم افـتتاحـھ 

فـي عـام 2012 لـیشكل أول إضـافـة فـندقـیة فـي ھـوانـا صـاللـة، حـیث یُـتیح لـلضیوف والـزّوار فـرصـة مـثالـیة 

لـالسـترخـاء واالسـتمتاع بـأجـواء عـائـلیة تُـزیَـنھا كـرم الـضیافـة الـُعمانـیة األصـیلة. وقـد حـصل الـفندق عـلى جـائـزة 

’ھـولـیداي تشـیك‘ األلـمانـیّة الـمرمـوقـة لـلضیافـة الـمتمیّزة لـعام 2017، والـتي تـعّد إحـدى أبـرز الـجوائـز الـفندقـیّة 

على مستوى أوروبا. 

ویـتفّرد فـندق جـویـرة بـوتـیك بـتصمیمھ الـرائـع حـیث یـمزج بـین أصـالـة الـفنون الـمعماریـة الـُعمانـیة والـعربـیة 

الـعریـقة بـلمسات عـصریـة تـضفي عـلیھ جـماالً اسـتثنائـیا یخـطف األنـظار. ویـشمل الـفندق 82 غـرفـة بـمساحـات 

رحـبة وإطـالالت مـتنوعـة عـلى مـیاه الـمحیط الـھندي أو الـمرسـى أو الـبحیرات والـممرات االصـطناعـیة، 

فـضالً عـن أجـنحة فخـمة وغـرف مـخصصة لـلعائـالت وشـقق مجھـزة بـالـكامـل مـكونـة مـن غـرفـة واحـدة أو 

غرفتین أو ثالث غرف. 

ھـذا، وبـإمـكان ضـیوف وزّوار جـویـرة بـوتـیك قـضاء أجـمل األوقـات فـي أجـواء صـاللـة االسـتثنائـیة عـلى مـدار 

الـعام، كـما یـمكنھم االسـتمتاع بـمرافـقھ الـترفیھـیة الـمتنّوعـة والـتي تـتضمن حـوضـي سـباحـة كـبیریـن، ومـطعم 

الـبوم بـار، وجـاكـوزي وحـوض سـباحـة مـخصص لـألطـفال. كـما یـمكن لـلضیوف االسـترخـاء عـلى شـاطـئ 

الـمحیط الـھندي واالسـتمتاع بـباقـة مـن األنشـطة الـمائـیة والـریـاضـات البحـریـة الـمشوقـة، فـضالً عـن الـحفاظ عـلى 

لیاقتھم البدنیة في المركز الصحي وتجدید نشاطھم في سبا جویرة. 

ویـتمیز فـندق جـویـرة بـتشكیلة مـن الـمطاعـم الـفاخـرة الـتي تـقدم بـاقـة مـن أطـیب األطـباق والـوجـبات الـعالـمیة 

والمحـلیة عـلى مـدار الـیوم لـتلبیة كـافـة مـتطلبات الـضیوف والـزوار بـما فـیھا مـطعم الـمنارة، ومـطعم الـسَماك 

والـذي یـقدم أشھـى الـمأكـوالت البحـریـة فـي صـاللـة. كـما یـتیح الـفندق لـزّواره تـذّوق أطـباٍق مـختلفة مـن كـافـة 

المطاعم المتوفرة في مشروع ھوانا صاللة إلثراء تجربة إقامتھم ومنحھم أفضل قیمة مضافة.  

ھـذا، ویـبُعد الـفندق 20 دقـیقة عـن مـطار صـاللـة الـدولـي بـالسـیارة، وحـوالـي سـاعـة و45 دقـیقة بـالـطائـرة عـن 

الـعاصـمة مـسقط. كـما یـمكن الـوصـول إلـى مـدیـنة صـاللـة بـّراً وبحـراً مـن جـمیع أرجـاء السـلطنة والـمنطقة 

بأكملھا. 
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