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DUKES Dubai wins Leading New Hotel award
Five-star hotel to represent ME region at World Travel Awards Grand Final in Vietnam
in December
DUKES Dubai has been named ‘Middle East’s Leading New Hotel 2017’ at the
prestigious World Travel Awards, which took place on Sunday evening, 29 October.
The five-star hotel, which opened its doors in March this year, beat off strong
competition from other leading hotels across the GCC to lift the award at a glittering
ceremony in the Armani Hotel, Dubai.
General Manager, Tristan de la Porte du Theil, said: “It is a huge honour to receive this
award, especially given we have only been open for seven months. It is testament to all
the hard work by everyone at DUKES Dubai as we continue to provide quintessentially
British, first class service to all our guests.”
DUKES Dubai will now contest the World’s Leading New Hotel 2017 award at the Grand
Final Gala Ceremony in Phu Quoc, Vietnam, on December 10
Situated on the west trunk of Palm Jumeirah, DUKES Dubai is owned by Seven Tides
International and boasts 279 guestrooms and 287 hotel apartments, as well as worldclass leisure, conference and entertainment facilities, including a stunning private
beach, indoor pool, outdoor infinity pool and state-of-the-art gym, along with five food
and beverage outlets.
For more information, please visit www.dukesdubai.com or www.dukesoceana.com
-EndsPhoto caption: Hiren Mazgaonkar, Director of Sales & Marketing, Tristan de la Porte
du Theil, General Manager, and Mike Vroom, Executive Assistant Manager, accept the
award at the glittering ceremony in the Armani Hotel, Dubai.
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فندق ديوكس دبي يفوز بجائزة أفضل فندق جديد في المنطقة
الفندق الفاخر في جزيرة النخلة سيمثل منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في النسخة النهائية
لجوائز السفر العالمي المقامة في فيتنام خالل شهر ديسمبر القادم
حاز فندق ديوكس دبي على جائزة أفضل فندق جديد في منطقة الشرق األوسط للعام  2017ضمن حفل
توزيع جوائز السفر العالمي المرموقة ،والذي انعقدت فعالياته مساء يوم األحد  29أكتوبر في فندق أرماني
دبي.
وكان هذا الفندق الفاخر من فئة الخمس نجوم في جزيرة النخلة والذي افتتح أبوابه في شهر مارس  ،2017قد
شهد منافسة قوية مع العديد الفنادق الرائدة األخرى في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي للفوز بهذه
الجائزة المميزة.
وبهذه المناسبة قال تريستان ديال بورت دو ثيل ،المدير العام لفندق ديوكس دبي" :إننا سعداء للغاية بحصولنا
على هذه الجائزة خاصة وأننا افتتحنا الفندق قبل سبعة أشهر فقط .وهذا ما يجسد داللة واضحة على الجهود
الكبيرة التي بذلها الفريق في فندق ديوكس دبي ،وسنحرص على مواصلة تقديم أفضل مستويات الخدمة
البريطانية من الدرجة األولى لجميع ضيوفنا".
وسيتنافس فندق ديوكس دبي على جائزة أفضل فندق في العالم للعام  2017في النسخة النهائية لجوائز السفر
العالمي المقامة التي ستقام في فو كوك في فيتنام يوم األحد  10ديسمبر .2017
يضم فندق ديوكس دبي المملوك من قبل شركة سيفن تايدز  279غرفة و 287شقة فندقية باإلضافة إلى
مرافق عالمية المستوى للترفيه والمؤتمرات بما فيها الشاطئ الخاص المدهش وحوض السباحة الداخلي
وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللياقة المتطورة فضالً عن  5مطاعم مميزة.
 انتهى -تعليق الصورة :هيرين مازغاونكار ،مدير المبيعات والتسويق؛ وتريستان ديال بورت دو ثيل ،المدير العام؛ ومايك فروم ،نائب
المدير التنفيذي؛ خالل استالم الجائزة في فندق أرماني دبي.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.dukesdubai.comأو .www.dukesoceana.com
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