
منتجع صاللة روتانا – في مشروع ھوانا صاللة 

یـشغل مـنتجع صـاللـة روتـانـا مـوقـعاً مـثالـیاً عـلى امـتداد مـیاه الـمحیط الـھندي الـمتأللـئة قـبالـة الـشواطـئ الجـمیلة 

ذات الـرمـال الـبیضاء لـمدیـنة صـاللـة بـین الـجبال الـساحـرة ویـنابـیع الـمیاه الـعذبـة فـي مشھـد اسـتوائـي آسـر 

وغـنّي بـأشـجار الـلبان الـرائـعة ومـظاھـر الـحیاة الـبّریـة األخـاذة. وُیـعد الـمنتجع جـزءاً مـن مشـروع ھـوانـا 

صـاللـة الـتابـع لـموریـا، والـتي تـنفرد بـخبراتـھا الـواسـعة وریـادتـھا فـي إنـشاء الـوجـھات السـیاحـیة الـمتكامـلة 

وأكـثرھـا تـنوعـاً فـي ُعـمان، وتـتم إدارتـھ بـواسـطة روتـانـا، الشـركـة الـرائـدة فـي إدارة الـفنادق فـي مـنطقة الشـرق 

األوسـط وأفـریـقیا وجـنوب آسـیا وأوروبـا الشـرقـیة. ومـنذ افـتتاحـھ فـي 2014، لـعب الـمنتجع دوراً فـاعـالً فـي 

زیـادة أعـداد السـیاح الـقادمـین إلـى جـنوب السـلطنة مـما أدى إلـى فـوزه بـجائـزة "أفـضل فـندق لـقضاء شھـر 

العسـل"، وذلـك خـالل حـفل تـوزیـع جـوائـز الـفنادق الـعالـمیة الـفاخـرة فـي عـام 2015، إضـافـة إلـى جـائـزة 

"أفـضل مـنتجع شـاطـئي فـي ُعـمان" لـعامـین مـتتالـیین فـي 2015 و2016 خـالل جـوائـز الـسفر الـعالـمي 

لمنطقة الشرق األوسط. 

ویـتمّیز الـمنتجع بـتصمیمھ الـمعماري األنـیق والمسـتوحـى مـن الـتراث الـُعمانـي األصـیل، حـیث تـم اسـتخدام 

مـواد محـلیة فـي عـملیة الـبناء، فـضالً عـن تـزیـین الـمداخـل واألقـواس الحجـریـة ذات الـتصامـیم الـتقلیدیـة بـنقوش 

وزخـارف عـربـیة بـدیـعة. كـما یـنفرد الـمنتجع بـمناظـره الـطبیعیة الـخالبـة الـتي تـزیـنھا الـقنوات والـممرات 

والـبحیرات الـمائـیة االصـطناعـیة الـتي تـصب مـباشـرًة فـي الـمحیط الـھندي. ویـتألـف الـمنتجع مـن 422 غـرفـة 

وجـناح تـم بـناؤھـا حـول بـحیرات لـتمنح الـضیوف شـعوراً رائـعاً بـالـراحـة واالسـترخـاء وتـلبي كـافـة مـتطلباتـھم 

وتطلعاتھم بإطالالت استثنائیة على المحیط الھندي والجبال الشاھقة. 

 ً كـما ویـوفـر الـمنتجع أربـعة مـطاعـم تـقدم لـلضیوف مـزیـجاً مـثالـیاً تـختلط فـیھ نـكھات الشـرق والـغرب مـعا

ضـمن أجـواٍء عـائـلیة رائـعة تـشمل مـطعم سـافـرون، وسـیلك رود، ومـطعم الـشاطـئ، وشـرفـة أرابـیسك، مـما 

یـمنح الـزائـریـن ألغـراض االسـتجمام واألعـمال طـیفاً مـتنوعـاً مـن الـخیارات الشـیقة واألطـباق الـرائـعة 

المستوحاة من جمیع المطابخ العالمیة والمحلیة. 

ویـضم الـمنتجع بـین جـنباتـھ عـدداً مـن الـمرافـق الـترفیھـیة عـالـمیة المسـتوى الـتي تـثري تجـربـة الـضیوف 

والـزوار فـي كـل األوقـات حـیث یـشمل شـاطـئاً خـاصـاً بـطول 400 مـتراً، وحـوضـي سـباحـة، ومـلعباً لـلتنس 

األرضـي، ونـادي ’زیـن سـبا روتـانـا‘ الـراقـي لـالسـتجمام، ومـركـز ’بـودي الیـنز‘ لـلیاقـة الـبدنـیة، كـما ویـمكن 

لزوار الفندق من الصغار زیارة نادي ’فلیبر‘ واللعب في المناطق الفسیحة في جمیع أرجاء المنتجع.  

ویـتمیز الـمنتجع بـكونـھ تجسـیداً حـقیقیاً لـلثقافـة والـتراث الـُعمانـي الـعریـق ویـضم نـخبة مـن الـموظـفین بـخبراتٍ 

واسـعة تـمتد ألكـثر مـن 25 عـامـاً فـي قـطاع الـضیافـة. كـما یجـمع الـمنتجع أیـضاً بـین كـرم الـضیافـة الـعمانـیة 



الـتقلیدیـة والـفخامـة ذات الخـمسة نـجوم، تجسـیداً ألسـلوب وسـمعة روتـانـا فـي عـالـم الـضیافـة والـتي طـالـما 

مـنحت ضـیوفـھا ومـحبیھا أجـمل األوقـات وأفـضل الخـدمـات الـفندقـیة لـتلبیة كـافـة تـطلّعاتـھم ورفـدھـم بـذكـریـاتٍ 

ولحظاٍت استثنائیة ال تنسى. 

ویـعّد مـنتجع صـاللـة روتـانـا وجـھة مـثالـّیة عـلى مـدار الـعام وال یـبعد أكـثر مـن 20 كـیلومـتراً عـن مـطار 

صاللة الدولي وحوالي ساعة وربع بالطائرة من مطار مسقط الدولّي للقادمین من العاصمة مسقط. 
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