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فندق ارماني، دبي

شيئًا  تبدع  »لكي  أرماني  جورجيو  يقول   
استثنائيًا، عليك أن تشحذ طاقاتك الفكرية وتركزها 
الفلسفة  أن هذه  ريب  التفاصيل«. وال  أدق  على 
تنطبق على فندق أرماني دبي، الذي طال انتظاره، 
واستغرق إنشاؤه خمسة أعوام،وافتتح اخيرا في 
دبي.  في  خليفة  برج  أي  العالم،  في  بناء  أعلى 
التفاصيل،  كل  تصميم  بنفسه  أرماني  تولى  فقد 
من أزياء الخدم الى باقات الزهور  وأدوات المائدة 
مع  الفندق  تصميم  ويتناغم  بالذهب.  المطلية 
المنحنيات الهندسية البديعة لتصميم برج خليفة، 
فلن تجد فيه جداراً مستقيما واحداً. كما ال توجد 
انتظار،  طابور  أي  وال  التقليدية  االستقبال  مكاتب 
فقد استعيض عنها بتخصيص »مدير اليف ستايل« 
للخدمات الشخصية لكل ضيف، يهتم بتلبية جميع 

متطلباته خالل فترة إقامته.
يضم الفندق 160 غرفة، و8 مطاعم، وعدة متاجر 
و»أرماني  لألزياء،  بوتيك«  »أرماني  مثل  فاخرة، 
للزهور،  فيوري«  و»أرماني  للحلويات،  دولشي« 
وفيه  بريفيه«  »أرماني  الليلي  النادي  إلى  إضافة 

أكبر شاشة LCD في العالم.
ثاني فنادق »أرماني« في ميالنو   وسيتم إطالق 
يتبعه اخر في مراكش عام 2012،  المقبل،  العام 
وسبعة فنادق أخرى في مدن مثل باريس ونيويورك 

وطوكيو وشنغهاي. جورجينا ويلسون باول
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 “To create something 
exceptional, your mind-
set must be relentlessly 
focused on the smallest 
detail.” So says Giorgio 
Armani, and his eagerly 
awaited first hotel, five 
years in the making and 
in the tallest building in 
the world, Dubai’s Burj 
Khalifa, certainly adheres 
to this philosophy. 
Every aspect has been 
designed by the man 
himself, from the bell 
boys’ T-shirt uniforms to 
the flower arrangements 
and gold-plated cutlery.

Sleek and refined, the 
hotel takes on the curves 
of the Burj, with not a 
single straight wall to be 
found. Neither are there 
any reception desks 

or check-in queues 
– instead, each guest is 
assigned a “lifestyle man-
ager” who acts as a per-
sonal concierge for the 
duration of their stay.

The 160-room prop-
erty boasts eight res-
taurants, an Armani 
boutique, Armani Dolci 
(sweets shop), Armani 
Fiori (flower shop) and 
Armani Privé nightclub 
with the world’s largest 
LCD screen.

An Armani hotel in 
Milan is scheduled for 
next year, followed by 
Marrakech in 2012 and at 
least seven more around 
the world, in cities like 
Paris, New York, Tokyo 
and Shanghai.
www.armanihotels.com
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