
فندق سیفاوي بوتیك - مشروع جبل سیفة 

یـعّد فـندق سـیفاوي بـوتـیك فـي مشـروع جـبل سـیفة مـثال حـقیقي لـلعراقـة الـعربـیة األصـیلة وحـداثـة الـتصمیم 

الـعالـمي. ویسـتقبل الـفندق ضـیوفـھ وزواره بـكرم ودفء الـضیافـة الـُعمانـیة حـیث یـشكل انـعكاسـاً لـتقالـیدھـا 

وتـراثـھا الـذي تـمتد جـذوره إلـى آالف الـسنین. ویـقع الـفندق فـي أحـضان الـطبیعة الـخالبـة الـمحاطـة بـسفوح 

جـبال الحجـر الـشاھـقة والـحیاة البحـریـة الـثرَیـة بـإطـاللـة رائـعة عـلى مـیاه بحـر الـعرب الـصافـیة بـلونـھا 

الـسماوي الـخالب فـي قـلب الـمرسـى فـي جـبل سـیفة. وقـد تـّم افـتتاح سـیفاوي بـوتـیك فـي عـام 2011 بـواسـطة 

 ً شـركـة مـوریـا، الـتي تـنفرد بـخبراتـھا الـواسـعة فـي إنـشاء أكـبر الـوجـھات السـیاحـیة الـمتكامـلة وأكـثرھـا تـنوعـا

في ُعمان. 

ویـضّم الـفندق 67 غـرفـة وجـناح وشـقق فـندقـیة مجھـزة وفـقا ألعـلى الـمعایـیر الـعالـمیة الـتي تـتعدى كـافـة 

تـوقـعات وتـطلعات الـعمالء وتـشمل كـل مـنھا شـرفـة خـاصـة بـإطـالالت مـمیزة عـلى حـوض السـباحـة أو بحـر 

العرب أو المرسى أو جبال الحجر بظاللھا الفریدة ومشاھدھا المھیبة. 

ویـثري الـفندق تجـربـة الـضیوف والـزوار بـتشكیلة رائـعة ومـتنوعـة مـن أشھـر الـمطاعـم المحـلیة والـعالـمیة 

الـتي تـقدم بـاقـة فـریـدة مـن األطـباق والـوجـبات المسـتوحـاة مـن جـمیع الـمطابـخ الـعالـمیة تـشمل مـطعم ’السـبلة‘ 

الـذي یـقدم األطـباق الـعالـمیة، وردھـة ’بـریـیز‘ الـتي تـقدم أطـباق الـتابـاس االسـبانـیة وتـشكیلة واسـعة مـن 

المشروبات المنعشة. 

كـما ُیـشكل الـفندق واحـة لـالسـترخـاء والھـدوء ویـشمل حـوض سـباحـة مـمّیزاً، وجـاكـوزي، ونـادیـاً صـحّیاً یـقدم 

مجـموعـة مـن الـعالجـات الـتكمیلّیة الـمتخّصصة، فـضالً عـن شـاطـئھ الـخاص، والـذي ال یـبعد أكـثر مـن 

خـطواٍت قـلیلة مشـیاً عـلى األقـدام. وال یـقتصر رّواد سـیفاوي بـوتـیك عـلى السـّیاح والـزوار مـن جـمیع انـحاء 

الـعالـم، حـیث یسـتقطب الـفندق الـمواطـنین والـمقیمین فـي مـسقط لـقضاء أجـمل األوقـات، مـما یـجعلھ الـمالذ 

المثالّي للباحثین عن الراحة بعیداً عن زحام المدینة وضوضائھا المزعج. 

وبـفضل مـوقـعھ الـفریـد، یـقدم الـفندق خـدمـاتـھ الـمتخّصصة السـتضافـة وتـنظیم الـمؤتـمرات وفـعالـیات األعـمال 

فـي قـاعـاتـھ الـداخـلیة أو عـلى حـوض السـباحـة أو عـلى الـشاطـئ مـع عـدٍد مـن التجھـیزات والـخیارات الـتي تـفي 

بـمتطلبات مـختلف الشـركـات. فـھو یـعّد الـمكان األمـثل لـتنظیم االجـتماعـات والـندوات فـي قـاعـتي ’المجـلس‘ 

و’الحجـر‘، إضـافـة إلـى تـقدیـم بـاقـة رائـعة مـن الـخیارات الـمتنّوعـة لـتنظیم حـفالت الـزفـاف وفـق أعـلى 

المستویات لتخلید أجمل لحظات العمر للعروسین وعائالتھم وأصدقائھم. 



ویـمكن الـوصـول إلـى الـفندق بـالسـیارة أو عـبر خـدمـة الـتاكسـي البحـري والـقوارب والـیخوت الـخاصـة 

واالسـتمتاع بـأجـمل الـمناظـر الـطبیعیة الـخالبـة عـلى الـطریـق الـجبلّي أو فـي عـرض البحـر والـرسـو فـي 

مرسى جبل سیفة ضمن تجربة ترفیھّیة ال تنسى لكافة الضیوف والزّوار. 
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