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برمنغهام ترحب بأول فندق بارك ريجيز 
في أوروبا

شهد المشروع الذي تبلغ قيمته 50 مليون جنيه استرليني 
، حيث تم تحويل برج المكاتب 

ً
 واسعا

ً
في Five Ways تحوال

“Auchinleck” الذي شّيد في الستينات إلى فندق فخم أنيق 
وعصري.

من المتوقع أن يصبح بارك ريجيز برمنغهام، الذي يحتوي 
على 253 غرفة نوم وجناحان صغيران وأكبر جناح رئاسي في 

 لكل من السياح ورجال األعمال. يستضيف 
ً
المدينة، مقصدا

 المطاعم. سوف يقّدم مطعم وحانة 
ّ
الفندق اثنين من ألذ

 مميزة ألشهر الطهاة، ومشاوي 
ً
‘1565’ في الطابق الرابع أطباقا

وأطباق كالسيكية، فضال عن احتوائه على واحدة من أكبر 
الشرفات في المدينة. أما مطعم “Rofuto” الياباني في 

الطابق ال 16، فتعود فكرته إلى رئيس الطهاة السابق لدي 
سلسلة مطاعم Ivy، ديس ماكدونالد. فعلى علو 137 قدم في 

ر مطعم Rofuto وصالة الكوكتيل التابعة له 
ّ

الهواء يوف
وساكي البار “Kurabu” إطاللة بانورامية على المدينة.

 يحتوي على صاالت 
ً
 تنفيذيا

ً
كما يضم الفندق طابقا

لالجتماعات والمؤتمرات وصالة لرجال األعمال مع مرافق 
 
ً
لتسجيل الوصول. باإلضافة إلى ذلك، بارك ريجيز هو أيضا

موطن للمنتجع الصحي Shakina“ Urban Dry Spa” الذي 
يقّدم عالجات مترفة في أحدث غرف العالج، باإلضافة إلى 

صالة رياضية لنزالء الفندق.
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 StayWell معلومات عن مجموعة الضيافة

مجموعة الضيافة StayWell هي مجموعة إدارة 
فنادق أسترالية مملوكة للقطاع الخاص، ومقرها 

في سيدني.

 
ً
 لدى مجموعة الضيافة StayWell ملف يضم حوالي 35 عقارا

تتوزع في إندونيسيا واإلمارات العربية المتحدة والهند وسنغافورة 
والمملكة المتحدة وعقارات متعددة في جميع أنحاء أستراليا 

بما في ذلك سدني وملبورن وبرزبن وكانز وتاونزفيل والنسستون.

SWHG مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 3 مالكين، بال سوهال 
في لندن، وسيمون وان وريتشارد دويل في أستراليا. سيمون 

وريتشارد هما المديران التنفيذيان للمجموعة ويشرفان على سير 
العمليات اليومي. بال هو مدير غير تنفيذي والمستثمر الرئيسي 
في المجموعة. يتم التحكم بالتوجه االستراتيجي للشركة على 
مستوى المجلس التنفيذي مع الحرص أن تكون عملية صنع 

القرار سلسة وكفوءة.

أهداف الشركة وتطلعاتها 
 لبناء شبكة 

ً
 واضحا

ً
لقد وضعت مجموعة الضيافة StayWell هدفا

 في غضون السنتين إلى السنوات الثالث 
ً
من أكثر من 100 عقارا

 في أستراليا 
ً
القادمة - وسوف تشمل ما ال يقل عن 30 فندقا

ونيوزيلندا. خطة التوّسع السريع للشركة جارية في جميع أنحاء 
منطقة آسيا ودول المحيط الهادئ وأوروبا وأسواق الشرق األوسط 

.
ً
أيضا

يواصل فريق شغوف ومتحمس ويتمتع بالخبرة بتطوير 
الشراكات لتوسيع أنشطة المجموعة في جميع أنحاء العالم، 

 حيث تقوم أسماء 
ً
بهدف أن تصبح الشركة مشهورة عالميا

تجارية كبيرة بتقديم قيمة نوعية وخدمة ممتازة لعمالئها.
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عالماتنا التجارية  

تدير مجموعة الضيافة StayWell اثنين من العالمات التجارية البارزة في عالم الفنادق والشقق، وهما 
بارك ريجيز )Park Regis( وليجير إن )Leisure Inn(. وكالهما يوفران للنزالء تجارب قّيمة ضمن قطاعهما 

في سوق اإلقامة.

بعض من أهم شركائنا في المبيعات والتسويق 

بارك ريجيز )Park Regis( هو العالمة التجارية الراقية لدى مجموعة الضيافة  StayWell، فهو يوفر إقامة عالية الجودة ويهدف إلى توفير 
ميزات حديثة وتقنيات مبتكرة وخدمات من الدرجة األولى لجعل إقامة كل ضيف ذكرى ال تنسى. تقع عقارات بارك ريجيز في المواقع 
 مما يتيح سهولة ومالءمة الوصول منها إلى مراكز األعمال التجارية، أو يجعلها بمثابة قاعدة مثالية لألنشطة السياحية 

ً
الرئيسية مركزيا

والترفيهية

ر إقامة ال تقبل المنافسة مقابل 
ّ

ليجير إن )Leisure Inn( هو العالمة التجارية المتوسطة لدى مجموعة الضيافة  StayWell، وهو يوف
 ما يريده الضيوف ويستحقونه من تجارب فندقية إيجابية دون مجهود. يقدم 

ً
، متضمنا

ً
المال في المواقع المركزية في أستراليا وعالميا

 حسنة التجهيز ومريحة، ومرافق حديثة، ولديه موظفين ودودين وبشوشين، مما يجعل Leisure Inn الخيار 
ً
فندق Leisure Inn غرفا

األمثل لرجال األعمال والسياح على حد سواء.

3



 

   StayWell خدمات مجموعة شركات الضيافة

توفر مجموعة الضيافة StayWell عقارات تديرها مع مجموعة كاملة من الخدمات المتطورة للشركات 
من توليد اإليرادات إلى التمويل وإدارة العمليات والموارد البشرية والتدريب، وحلول التكنولوجيا والخدمات 

 للمجموعة لصالح 
ً
ر الفريق القانوني داخل الشركة الخدمات القانونية أيضا

ّ
التقنية وإدارة األصول. يوف

العقارات التي نديرها.

والنتيجة هي مجموعة تقّدمية وديناميكية من نظم إدارة الفنادق 
بما في ذلك إعداد التقارير، وإدارة العائدات، ومنصات التوزيع، 

وقواعد بيانات العمالء، ومراقبة الرواتب وبرامج التدريب.

تكنولوجيا المعلومات
 في تحديد وإيجاد 

ً
 حيويا

ً
تلعب دائرة تكنولوجيا المعلومات دورا

أحدث التقنيات واالتجاهات التي يمكن أن تضيف قيمة إلى 
أعمالنا األساسية بهدف تحسين الكفاءة واإلنتاجية للمجموعة. 
تضع دائرة تكنولوجيا المعلومات استراتيجياتنا التقنية وتشرف 

عليها، في حين تقوم بتطوير وصيانة الشبكة الداخلية، والخدمات 
السحابية الخارجية، والشبكة المختلطة وبيئة التشغيل القياسية. توفر 
 خدمات تكنولوجيا المعلومات بنظام 

ً
تكنولوجيا المعلومات حاليا

 
ً
تسليم المفتاح للفنادق الحالية وتلك التي تم إنشاؤها حديثا

لضمان تقديم أحدث االبتكارات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

الخدمات التقنية 
تعمل دائرة الخدمات التقنية مع المالكين والمستثمرين 

ومطّوري المشاريع على مراجعة وتحسين تصاميم العقارات، 
وتصميم الشعار والفكرة، والخدمات الهندسة الكهربائية 

والميكانيكية وجدول التشطيبات للعقارات للتأكد من أنها 
تستوفي معايير العالمة التجارية للمجموعة وتوقعات العمالء. 

وتشمل هذه الخدمات تقييم تداول العقارات وطرحها، وإنشاء 
معدات التشغيل وتوفير الجداول وإعداد األطر الزمنية للمشاريع، 
وتقديم المشورة بشأن تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر 
والبرمجيات، واالتصاالت، واألمن، والترفيه ومتطلبات البنى التحتية 

واالمتثال لمعايير العالمة التجارية.

ضمن إطار خدمات اإلدارة لدى مجموعة الضيافة StayWell، تم 
تصميم سلسلة من تطبيقات الملكية الفريدة من نوعها لتحسين 
إشغال العقارات التي نديرها وزيادة عائداتها المالية إلى أقصى حّد.

توليد اإليرادات
تقدم دائرة توليد اإليرادات الدعم وتساهم في زيادة أهداف أداء 

الممتلكات إلى أقصى حّد. وهي تحقق ذلك من خالل توفير 
منّصة لألنظمة والخدمات في كافة المجاالت بما في ذلك 

تخطيط األعمال ومراجعات الميزانية وتطوير العالمة التجارية 
والتزام العالمة التجارية بالمعايير والعالقات العامة واإلعالن 
وبرنامج الوالء والتسويق بالشراكة والتسويق الرقمي )وسائل 

 ،)SEO / SEM ،التواصل االجتماعي والتسويق عبر البريد اإللكتروني
وإدارة الموقع، وزيادة المبيعات وتوجيهها  وتوزيعها.  

التمويل 
توفر دائرة التمويل التخطيط االستراتيجي لألعمال، ووضع 

الميزانيات، والتنبؤ بالتدفقات النقدية، وإعداد وتحليل مؤشرات األداء 
 عن 

ً
الرئيسية المالية والتشغيلية والتدقيق ومراقبة التكاليف، فضال

مجموعة واسعة من التقارير المالية واإلدارية للممتلكات. ومن 
خالل مهامه الرئيسية، يوفر فريق إدارة األموال الدعم المالي 
واإلشراف في عمليات صنع القرار الرئيسية لزيادة الربحية إلى 

أقصى حد وتقليل تكاليف التشغيل، ومراقبة متطلبات رأس المال 
العامل والحسابات المصرفية، وإجراء تحليل االستثمار وإدارة 

التغطية التأمينية لحماية قيم األصول.

إدارة األصول 
هذه الدائرة هي المسؤولة عن إدارة أكثر من 500 شقة مملوكة 

من قبل أفراد في الملف العقاري لدى مجموعة الضيافة 
ل المجموعة وأصحاب الشقق في الهيئات 

ّ
StayWell. وهي تمث

المعنوية للعقارات وتقدم المشورة المتعلقة بإصالح الممتلكات 
وترميمها.
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خدمات مجموعة شركات الضيافة StayWell )تابع(

5

الموارد البشرية
دائرة الموارد البشرية هي المسؤولة عن العملية االستراتيجية وعن 

تطوير وتوسيع األصول البشرية للعقارات داخل المجموعة.  
يستخدم فريق الموارد البشرية أحدث التقنيات والتطبيقات إليجاد 

األصول البشرية وتقييمها ، واالمتثال لشروط الصحة والسالمة 
العالمية في مكان العمل، وبرنامج التحليل النفسي لتعيين 

الموظفين، ومراجعة األداء، وبرنامج تسّوق الضيف السّري الذي 
يجريه استشاريون مستقلون، والتدريب المستمر، وبالتالي ضمان 

توظيف أفضل األشخاص الذين يتمتعون بالمهارات وطريقة 
التفكير المناسبين واالحتفاظ بهم. وهذا يؤدي إلى نمو قوي 

للعائدات للمالكين والمستثمرين وتجربة إيجابية للزبائن.

التنمية
تعمل هذه الدائرة بشكل وثيق مع مطّوري المشاريع ومالكي 

العقارات والمستثمرين من خالل تقييم المشاريع العقارية 
الجديدة للتأكد من أنها تستوفي معايير العالمة التجارية 

للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الفريق يصادق على أن 
تصميم العقار والمنتج معروضين بشكل صحيح لتلبية متطلبات 
األسواق المناسبة لضمان االستمرارية المالية على المدى الطويل.

الدائرة القانونية
توفر الدائرة القانونية داخل الشركة الخدمات القانونية للمجموعة 
لصالح العقارات التي تديرها من خالل مراجعة عقود الملكية 
والتراخيص والتصاريح. كما تقدم المساعدة بشأن عالقات إدارة 

األعمال المصرفية والتمويل. كما توفر هذه الدائرة المساعدة في 
 عن توفير الدعم من 

ً
أي دعوى أو نزاع يتعلق بالعقارات، فضال

خالل شركة قانونية تابعة لمساعدة المالكين في االستحواذ على 
الممتلكات، والمشاريع المشتركة وغيرها من المسائل القانونية 

إذا لزم األمر.

العمليات
تشرف دائرة العمليات على سير األمور اليومية للعقارات في 

المجموعة وعلى توفير الدعم والخدمات المناسبة لضمان تحقيق 
كل من الممتلكات ألهدافها المتعلقة باألداء المالي واستيفائها 

معايير الخدمة. ويتحقق ذلك عن طريق وضع وتنفيذ ومراقبة 
السياسات واإلجراءات والنظم والمعايير المتبعة في جميع أقسام 

الغرف والطعام والمشروبات.



فريق قيادة تنفيذي  

مجموعة شركات الضيافة StayWell مملوكة من قبل 3 أفراد وهم: سيمون وان وريتشارد دويل 
ومقّرهما في سدني، أستراليا، وبال سوهال ومقّره في لندن.

سيمون وان
الرئيس التنفيذي والمدير العام

، وقد عمل لدى عدد من مجموعات الفنادق العالمية مثل 
ً
سيمون وان مالك لفنادق دولية ألكثر من 30 عاما

 Park( وبارك بالزا ،)Southern Pacific Hotels( وفنادق جنوب دول المحيط الهادئ ،Hyatt و ،)Holiday Inn( هوليداي إن
 سيمون هو المساهم الرئيسي في الشركة، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة  

ً
Plaza( وأكور )Accor(. حاليا

لمجموعة شركات الضيافة StayWell، وهي شركة أسسها قبل أكثر من ست سنوات.

ريتشارد دويل 
المدير التنفيذي والمستشار القانوني للشركة 

ريتشارد هو المدير التنفيذي والمستشار القانوني للشركة، فهو يقّدم المشورة في جميع نواحي القضايا القانونية 
المتعلقة بإدارة العمليات العالمية لمجموعة شركات الضيافة StayWell ، كما يشرف على قسم إدارة األصول في 

الشركة وهو أحد المساهمين المؤسسين في الشركة. وقد كان ريتشارد شريك سابق في فرع سدني من شركة بيكر 
آند ماكينزي Baker & McKenzie( لمدة 5 سنوات، وهو يجلب للشركة خبرة واسعة في إدارة الفنادق وقطاع السفر. 
 New( وفنادق ،)حول العالم 

ً
يشمل موكليه السابقين THL )شركة فنادق مسجلة مدرجة بالبورصة تملك 530 فندقا

lastminute.com. ومجموعة فنادق كارلتون، ومجموعة فنادق فيديرال، و ،Rydges ومجموعة فنادق ،)World Hotels
au، و travel.com.au، ومجموعة Travel Spirit وبنك ماكواري.

بال سوهال 
مدير 

 من 
ً
مدير مجموعة شركات الضيافة StayWell، بال سوهال مقّره في لندن، المملكة المتحدة، وهو يملك عددا

 عن االستثمار في الشركات المختلفة. وكونه واحد من ثالثة مساهمين 
ً
االستثمارات العقارية حول العالم، فضال

 في مساعدة الشركة على تحقيق حيازة الممتلكات بسرعة وتطويرها في 
ً
 هاما

ً
رئيسيين في الشركة، يلعب بال دورا

 
ً
واحدة من أكبر مجموعات إدارة الفنادق المملوكة لجهات مستقلة في آسيا ودول المحيط الهادئ. وقد دّبر بال عددا

من الفرص داخل المجموعة بما في ذلك الحصول على عقد اإليجار للشركة لفندق بارك ريجيز في دبي، ويشارك 
 في توّسع المجموعة في أسواق جديدة في المملكة المتحدة والشرق األوسط والصين والهند. باإلضافة إلى 

ً
حاليا

دوره في مجموعة شركات الضيافة StayWell ، بال هو رئيس مجلس إدارة Seven Capital – وهي وسيلة عقارية ذات 
ز بشكل أساسي على قطاعات العقارات والضيافة.

ّ
ملكية خاصة ترك
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الفريق التنفيذي العالمي  

 من الخبرة فيما 
ً
الفريق التنفيذي العالمي في مجموعة الضيافة StayWell لديهم أكثر من 300 عاما

 
ً
بينهم في جميع نواحي قطاع الضيافة على الصعيد العالمي. ويعتبر كل من الرؤساء اختصاصيا

 بالنجاح.
ً
ضمن نطاق مسؤوليته يتمتع بالحماس ومدفوعا

7

swan@staywellgroup.com الرئيس التنفيذي والمدير العام سيمون وان

rdoyle@staywellgroup.com المدير التنفيذي والمستشار القانوني 
للشركة ريتشارد دويل

szhu@staywellgroup.com المراقب المالي للمجموعة ستيف زو

fgodfrey@staywellgroup.com مديرة المبيعات العالمية والتسويق ضمن 
المجموعة فيونا غودفري

mlobos@staywellgroup.com مدير الموارد البشرية، التدريب واالمتثال 
ضمن المجموعة مايكل فيرا-لوبوس

cbaker@staywellgroup.com مدير الخدمات التقنية والمشاريع الجديدة 
ضمن المجموعة كولن بايكر

lgu@staywellgroup.com مدير تكنولوجيا المعلومات في 
المجموعة ليون غو

scalabretta@staywellgroup.com مديرة العمليات في أستراليا ساندرا كاالبريتا

tnewton@staywellgroup.com مدير أصول المجموعة تروي نيوتن

rvig@staywellgroup.com المدير العام - الهند روهيت فيغ

jventura@staywellgroup.com المدير التنفيذي لتطوير األعمال - أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا هوزيه فينتورا

sbutcher@parkregisdubai.com المدير العام لفندق بارك ريجيز
كريس كن  سكوت بوتشر



-

شركاء الفندق

حول مجموعة مانتيس 

لقد تعاونت مجموعة الضيافة StayWell أستراليا مع مجموعة شركات ضيافة مقرها جنوب أفريقيا، 
Mantis Collection، لدفع نمو العالمات التجارية الفندقية في جميع أنحاء أفريقيا ودول جنوب الصحراء 

اإلفريقية نحو الصدارة.

في خطوة من شأنها تمكين مجموعة الضيافة StayWell من الحصول على المزيد من الفنادق وتوسيع 
شبكتهم إلى آفاق أبعد من خالل إنشاء العالمات التجارية بارك ريجيز وليجير إن في بعض دول جنوب الصحراء 

اإلفريقية التي تعتبر مفتاح أفريقيا.
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نبذة عن الشركة

نقطة انطالق مثالية يمكن من خاللها اختراق مجموعة الضيافة 
StayWell للمنطقة، والتي بدأت في عام ٢٠٠٦ مع خمسة فنادق 

 يضم أكثر من 35 عقار في أستراليا 
ً
 دوليا

ً
وهي اآلن تدير ملفا

والهند وإندونيسيا وسنغافورة واإلمارات العربية المتحدة والمملكة 
المتحدة.

وعلق رئيس Mantis، أدريان غاردنر بالقول: "دول جنوب الصحراء 
 من حيث 

ً
اإلفريقية هي حيث كانت الهند والصين قبل 20 عاما

التنمية والفرص؛ إن توقيت هذا المشروع المشترك بين Mantis و
StayWell ال يمكن أن يكون أفضل". "الفرص وفيرة، ومع خبرتنا 

نحن نتطلع إلى توّسع العالمات التجارية بارك ريجيز و ليجير إن 
في جميع أنحاء المنطقة – لدينا اآلن بالفعل بضعة مقترحات 

في األجواء".

الصفقة اإلفريقية تأتي في أعقاب دخول فنادق مجموعة الضيافة 
StayWell إلى الصين وتوسعها في الهند، حيث أصبح لديها اآلن 

خمس اتفاقيات فندقية. في أوائل عام ٢٠١٤، افتتحت مجموعة 
الضيافة StayWell أول فندق لها في إندونيسيا، فندق بارك ريجيز 
كوتا الجديد في بالي، وأول فندق لها في المملكة المتحدة ، 

بارك ريجيز برمنغهام في عام ٢٠١٦.

وتضع هذه الخطوة االستراتيجية الرئيسية مجموعة الضيافة 
 في 

ً
StayWell بمحاذاة واحدة من مجموعات الضيافة األكثر تقدما

 من 
ً
دول جنوب الصحراء اإلفريقية، والتي تملك أكثر من 20 عاما

الخبرة، وكان لها تعامالت تجارية مع العديد من البلدان في 
جميع أنحاء المنطقة.

وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة شركات الضيافة 
StayWell، سيمون وان: "لقد دخلنا في شراكة هامة في مشروع 

ل جميع 
ّ

مشترك لتأسيس شركة إلدارة الفنادق من شأنها أن تشغ
عقارات StayWell في دول جنوب الصحراء اإلفريقية".

وتابع: "وهذا يوفر منصة حيوية لتوّسع StayWell في منطقة 
تتسارع في النمو. ومن المعروف أن دول جنوب الصحراء اإلفريقية 

تسبق شمال أفريقيا من حيث التطوير في مجال الضيافة مما 
يبشر بالخير لهذه الشراكة. باستخدام هذه المنصة، سوف نقّدم 

إدارة فنادق مثبتة، وخدمة ضيافة ومهارات تدريب، ونضع مشروع 
الشراكة الجديد في موقع  يجعله يستفيد من الفرص المربحة 

مع نمو سوق الفنادق ونضوجه في المنطقة.

تعتبر دول جنوب الصحراء اإلفريقية من المناطق األخرى المثيرة 
لالهتمام مع كمية ال تصدق من اإلمكانات، وستكون بمثابة 



مكاتب المبيعات    

 ،StayWell لدعم فنادق وعمالء مجموعة الضيافة

تقع مكاتب المبيعات العالمية في أستراليا والصين واإلمارات العربية المتحدة وألمانيا وهونغ كونغ 
والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وسنغافورة.
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نبذة عن الشركة

الصين
بكين

Room 1305, Yufei Building,
42 Dongzhimenwai Dajie, Dongcheng District,

Beijing China 100027
هاتف: 2563 6857 10 86+ 

إريك لي – 
salesbjs@randallmarketing.com.au

شنغهاي
Suite 1818A 699 Nanjing West Road

Shanghai 200041, China
هاتف: 3843 6141 21 86+

إريك لي
salesch@randallmarketing.com.au

هونغ كونغ
;Suite 1212 12/F, HSH Mongkok Centre

Nathan Rd, Mongkok, Hong Kong 794-802
هاتف: 2234 2111 852+ 

eric@randallmarketing.com.au
إريك لي - 

saleshk@randallmarketing.com.au

اإلمارات العربية المتحدة
دبي

شارع الشيخ خليفة بن زايد
)مقابل مركز برجمان(

)ص.ب. 8264( برج دبي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
هاتف: 111 3771 4 971+ 

jfrazer@parkregisdubai.com  - جاين فرايزر

سنغافورة
Merchant Road 23
Singapore 058268

هاتف: 8888 6818 65+
دانييل تشان – 

dchan@parkregissingapore.com

أستراليا 
برزبن

North Quay, Brisbane QLD 4000 293
هاتف: 7373 3013 7 61+  

hpena@staywellgroup.com - هايلي بينا

ملبورن
St Kilda Road, Melbourne VIC 604

هاتف: 1828 8530 3 61+  
hpass@staywellgroup.com - هيلين باس

سدني
Level 10/80 Clarence Street Sydney, NSW 2000

هاتف: 9220 8198 2 61+ 
mranoa@staywellgroup.com– ميالني رانوا

الهند
جورجاون

,Level 4, 401-402, Vipul Square, Sushant Lok-1
Gurgaon, Haryana 122002

هاتف: 124-4130777 91+
rdosindia@staywellgroup.com – سوربي فوهرا

المملكة المتحدة
لندن

,Suite 9, Arundel Court, Arundel Gardens
London W11 2LP, United Kingdom

هاتف: 3368 7229 20 44+ 
awong@staywellgroup.com - أميليا وونغ

ألمانيا
ميونيخ

Münchner Strasse 15 A
D-82319 Starnberg )Munich(, Germany

هاتف: 0668 437 895 49+ 
ubieber@staywellgroup.com – أولريخ بيبر

kguethner@staywellgroup.com – كاتارينا غوتنر



 الفنادق التي تعمل 

 الفنادق قيد اإلنشاء 
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   Staywell ملف ممتلكات مجموعة الضيافة

 في إندونيسيا والهند وسنغافورة واإلمارات 
ً
لدى مجموعة الضيافة StayWell ملف يضم حوالي 35 عقارا

العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وعقارات متعددة في أستراليا بما في ذلك سدني وملبورن وبرزبن 
وكانز وتاونزفيل والنسستون. تقع العقارات قيد التطوير في أستراليا والصين والهند والمملكة العربية 

السعودية واإلمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

الفنادق التي يتم إنشاؤها
Park Regis Southbank، ملبورن، أستراليا

Park Regis Subiaco، بيرث، أستراليا
ة المكّرمة، المملكة العربية السعودية

ّ
Park Regis Makkah، مك

Park Regis Business Bay، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
Leisure Inn Bhaskara، حيدرأباد، الهند

Leisure Inn Apartments، نويدا الكبرى، الهند
Leisure Inn VSR Apartments Sector 114، جورجوان، الهند
Leisure Inn VSR Apartments Sector 68، جورجوان، الهند

Park Regis Goa، شمل غوا، الهند
Leisure Inn Raipur، رايبور، الهند

Park Regis Greater Noida، الهند
Park Regis London، شوردتش، المملكة المتحدة

الفنادق التي تعمل في أستراليا
Park Regis City Centre، سدني

Park Regis Concierge Apartments، شقق وخدمات الضيوف، 
كريمورن، سدني

Leisure Inn Sydney Central، سدني 
Leisure Inn Spires، بلو ماونتنز

Leisure Inn Pokolbin Hill، هانتر فالي
Park Regis Griffin Suites، ملبورن

Park Regis North Quay، برزبن
Park Regis City Quays، كانز

Piermonde Apartments، كانز
Park Regis Anchorage، تاونزفيل

Leisure Penny Royal Hotel & Apartments، النسستون

الفنادق العالمية التي تعمل
Park Regis  سنغافورة

Park Regis Kuta، بالي إندونيسيا
Park Regis Jaipur، الهند

Leisure Inn Grand Chanakya، جايبور، الهند
Leisure Inn West Gurgaon، الهند

Park Regis Kris Kin Hotel، دبي، اإلمارات العربية المتحدة
Park Regis Birmingham، المملكة المتحدة

 



المكتب الرئيسي
Level 10, 80 Clarence Street,
Sydney NSW 2000 Australia

هاتف: 9299 8198 2 61+
فاكس: 3728 9262 2 61+

info@staywellgroup.com :بريد إلكتروني
www.staywellgroup.com

 أستراليا | الصين | الهند | إندونيسيا | المملكة العربية السعودية | سنغافورة |
 اإلمارات العربية المتحدة | المملكة المتحدة
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