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الريتز  -كارلتون ،البحرين يعلن بتعيين أجوستي كورتو كالبيت بمنصب
المدير الجديد للفندق

كورتو ينضم مجدد ًا إلى شركة ’الريتز-كارلتون‘ المحدودة ،ليستحضر خبراته الواسعة وشغفه العميق في قطاع الفنادق
الفخمة ،حيث سيتولى مهمة اإلشراف على كافة عمليات الفندق وإدارة قسم الغرف في المنتجع

المنامة ،البحرين -أكتوبر :2019 ،أعلن منتجع ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘ عن تعيين السيد  /أجوستي كورتو كالبيت
بمنصب المدير الجديد ويفتخر المنتجع بانضمامه للفريق التنفيذي ،وذلك مع بداية الموسم الجديد في المملكة البحرينية ،حيث
سيتولى كورتو بموجب منصبه الجديد مسؤولية اإلشراف على كافة العمليات في الفندق ،باإلضافة إلى إدارة قسم الغرف
ومرافق نادي ’رويال بيتش كلوب‘.

أجوستي كورتو كالبيت ،مدير فندق ’الريتز -كارلتون ،البحرين‘
يتميز كورتو بخبرة واسعة تزيد عن  10سنوات في مجال الضيافة ،وسيتولى منصبه الجديد استكماالً لتعاونه السابق مع
شركة ’الريتز-كارلتون‘ المحدودة ،إذ سبق له وعمل رسميا ً في فندق ’الريتز -كارلتون باورسكورت‘ في العاصمة اإليرلندية
دبلن ،وفندق ’أرتس برشلونة‘ في إسبانيا ،حيث تولى العديد من المناصب التنفيذية المرموقة في إدارة الغرف من عام 2003
حتى .2013
وفي هذا الصدّد ،قال بيرنارد دو فيليل ،المدير العام لفندق ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘" :يسعدنا انضمام أجوستي إلى طاقم
فريقنا اإلداري ،حيث يجسّد شغفه العميق في قطاع الضيافة الفاخرة وتفانيه في عمله ،السمات األساسية التي تتمحور حولها
هوية طاقم ’الريتز -كارلتون‘ ،وأتطلع قدما ً إلى العمل سويةً لالرتقاء بمستويات فريقنا المتفاني إلى أقصى درجات التميز
على مستوى المنطقة".

تم ّكن كورتو الذي تنتمي أصوله من مدينة برشلونة اإلسبانية ،بفضل مهاراته اللغوية المتعددة من العمل في عدة مناصب
عبر أجزاء متعددة من الع الم كأوروبا والشرق األوسط ،بما في ذلك مناصب تنفيذية مرموقة في سلسة الفنادق والمنتجعات
اإلسبانية ’بلوباي‘ ،فضالً عن منصبه األخير كمدير عام لفندق ’ويندهام دبي مارينا‘ .وإلى جانب مسيرته المهنية الحافلة،
يحمل كورتو شهادة بكالوريوس في علوم إدارة الضيافة من جامعة برشلونة المستقلة ،إضافة إلى تتويجه ثالث مرات بلقب
البطولة في سباقات الركض الريفي ممثالً وطنه األم إسبانيا.
صرح أجوستي كورتو كالبيت" :يسرني التعاون مجدداً مع هذه الشركة المرموقة
وفي معرض تعليقه على المنصب الجديدّ ،
واالنضمام إلى فريق العمل الرائع في فندق ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘ ،وإنني أتطلع بحماس بالغ إلى مواصلة مسيرتي
والعمل على توفير تجارب وذكريات فريدة لضيوفنا األعزاء من رجال األعمال والسياح ،عبر المحافظة على معايير الخدمة
الرفيعة واالستثنائية التي تشتهر بها فنادق ’الريتز -كارلتون‘ عالمياً ،فلطالما نجح فندق ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘ بتوفير
أعلى مستويات الخدمة المتميزة ،وذلك وسط أفخم المرافق على مستوى المملكة ،لذا آمل أن أتمكن من ترسيخ هذه الرؤية
واالرتقاء بتجارب ضيوفنا إلى مستويات غير مسبوقة".
ويقع فندق ’الريتز-كارلتون ،البحرين‘ في منطقة السيف بالعاصمة البحرينية المنامة .ولمزيد من المعلومات أو حجز اإلقامة
في الفندق ،يرجى االتصال على الرقم  ،)800( 00995أو االتصال بشكل مباشر على رقم الفندق ،)+973( 1758 0000
أو وكيل السفر الخاص بكم ،أو زيارة الموقع اإللكتروني لشركة ’الريتز-كارلتون‘ .ritzcarlton.com/bahrain :ويمكن
متابعة أخبار الفندق على موقعي ’فيسبوك‘ و’انستاجرام‘ عبر @ritzcarltonbahrain :واالنضمام إلى النقاشات الدائرة
عبر استخدام الهاشتاغات  #RCMemoriesو.#RitzCarltonBahrain
--انتهى---لمحة عن ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘:
يضم منتجع ’الريتز  -كارلتون ،البحرين‘ الفاخر من فئة الخمس نجوم  245غرفة فندقية مميزة ،ويمتد على مساحة تُقارب
 20آكر تزخر بالحدائق الوارفة والشواطئ الرملية الساحرة ال ُمطلة على مياه الخليج العربي .ويُعد المنتجع واحداً من أرقى
الوجهات الفاخرة في البحرين ،ويتيح لضيوفه خيارا ً مثاليا ً لالنغماس بجوانب الثقافة والتراث المحليين ،إلى جانب االستمتاع
بأشهى خيارات المأكوالت واستكشاف جوانب الحياة االستثنائية في العاصمة المنامة ،ليتيح اختبار مجموعة ال مثيل لها من
التجارب التي تتخطى المألوف .وباإلضافة إلى فئات غرف الـ’ديلوكس‘ ،يحتضن المنتجع  31جناحا ً و 42غرفة من نمط
’كلوب ليفل‘ ،جنبا ً إلى جنب مع  23فيال ذات المواقع الفريدة ال ُمطلة على مياه الخليج العربي ،والتي تضم كل منها  3غرف
نوم وحوض سباحة خاص متما ٍه مع األُفق ،كما توفر هذه الفلل لروادها وصوالً حصريا ً إلى شاطئ البحر وخدمة غرف على
مدار الساعة .وانطالقا ً من حرصه على توفير أرقى التجارب االستثنائية للذواقة ،يوفر المنتجع باقة مميزة من الخيارات
العصرية والعالمية في مطاعمه السبعة الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة ،والتي تشمل مطاعم’:كانتينا كاهلو‘

(المكسيكي) ،و’نيرفانا‘ (الهندي) ،و’بالمز‘ (المتخصص باللحومات) ،إلى جانب (المقهى الشاطئي) ’ال بالج‘ وركن
مشروبات ’بار دو بالج‘ ،ومطعم ’تاي‘ (المميز بالنكهات اآلسيوية والسوشي)،
و’ال ميد‘ ذي الطراز المتوسطي ،ومطعم ’بريمافيرا‘ (اإليطالي) ،إلى جانب مطعم ’ال تيبل كروج باي واي‘ الذي انضم
حديثاً إلى هذه القائمة المميّزة (المعاصر) .ويُجسد المنتجع الوجهة األمثل لتناول أشهى المأكوالت واالستمتاع بشاي ما بعد
الظهيرة ،حيث توفر ردهتا ’ذا لوبي الونج‘ و’ريتز جورميه الونج‘ للضيوف تشكيلة من خيارات المشروبات والحلويات
حسب الطلب ،بينما تتميز ’بورلينجتون كلوب‘ بأجواءٍ تفيض بالرقي والهدوء يحلو معها االستمتاع بأشهى أنواع المشروبات

وأصناف السيجار الفاخرة ،جنبا ً إلى جنب مع ألذ الكوكتيالت والموكتيالت والوجبات الخفيفة المميزة .كما يتوافر خيار تناول
الطعام ضمن الغرف بشكل يومي وعلى مدار الساعة .وينطوي الفندق على باقة واسعة للغاية من المرافق ال ُمخصصة للزوار،
ومنها الشاطئ الحصري الذي يمتد محيطا ً ببحيرة تضم العديد من الجزر الخاصة ،فضالً عن الكثير من أحواض السباحة
الداخلية والخارجية ،وسبا ’الريتز  -كارلتون‘ الحاصل على العديد من الجوائز المرموقة ،ونادي ’رويال بيتش كلوب‘
الفاخر ،إلى جانب ردهة ’الريتز  -كارلتون كلوب® ليفل الونج‘ المميزة بإطالالتها البانورامية على الخليج العربي ،والمرسى
الذي يتسع إلى  16مركب خاص .وإلى جانب توفيره لخدمات استئجار قوارب التجديف على اختالفها ،يضم المنتجع مركزا ً
للياقة البدنية يعمل على مدار الساعة ،ونادي ’ريتز كيدز‘ لألطفال ،والعديد من مالعب التنس والسكواش ،فضالً عن مركز
لألعمال وبحيرة لطيور الفالمنجو ،ومكتب مخصص لخدمة الكونسيرج ُمقدم من شركة ’لي كليف دور‘ ،وصالون لتصفيف
الشعر للرجال والسيدات ،ورواق للتسوق يضم  6متاجر فاخرة .وباإلضافة للوجهات الترفيهية العديدة ،يحتضن المنتجع
مجموعة واسعة من المساحات المخصصة لالجتماعات والمؤتمرات وحفالت الزفاف ،والتي تمتد على مساحة تزيد عن 30
ألف متر مربع .كما يضم المنتجع إضافتين جديدتين تتمثالن في خيمتي ’مسايا‘ و’أرينا‘ .للمزيد من المعلومات حول منتجع

’الريتز-كارلتون ،البحرين‘ ،يُرجى االتصال بالرقم  ،)800( 00995أو التواصل مع الفندق مباشرة عبر الرقم 1758 0000
 ،+973أو عبر أحد أخصائيي السفر ،أو يمكنكم زيارة الموقع اإللكترونيritzcarlton.com/Bahrain :
حول شركة ’الريتز-كارلتون‘ المحدودة:
تُش ِّغّل شركة ’ريتز-كارلتون‘ المحدودة ،التابعة لشركة ’ماريوت الدولية‘ والتي تتخذ من تشيفي تشيس في ماريالند مقرا ً
لها ،في الوقت الراهن أكثر من  100فندقا ً و 45منشأة سكنية في  30دولة ومنطقة .للمزيد من المعلومات أو الحجز ،يرجى
زيارة الموقع اإللكتروني للشركة  ،www.ritzcarlton.comولالطالع على آخر أخبار الشركة ،يرجى زيارة الموقع
اإللكتروني  news.ritzcarlton.comويمكنكم استخدام هاشتاج  ،#RCMemoriesللتفاعل معنا وتابعوا أخبار العالمة
على فيسبوك ،وتويتر وإنستاجرام .شركة ’الريتز-كارلتون‘ المحدودة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل من شركة ’ماريوت
الدولية‘ المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ( .)NASDAQ:MARوتفخر شركة ’الريتز كارلتون‘ باالنضمام إلى
برامج ’ماريوت بونفوي‘ الجديد الذي اعتمدته الشركة بديالً عن برنامج ’مكافآت ماريوت‘ ،و’مكافآت الريتز كارلتون‘،
و’ستاروود بريفيرد جست‘ ( .)SPGويتيح البرنامج الجديد لألعضاء فرصة االستفادة من محفظة استثنائية من العالمات
والتجارب العالمية ،مع مزايا منقطعة النظير تتضمن كسب النقاط للحصول على إقامات فندقية مجانية ،إلى جانب االرتقاء
بالعضوية إلى مستوى ’النخبة‘ .لالشتراك مجانا ً في البرامج أو للمزيد من المعلومات حولها ،يرجى زيارة الرابط:
MarriottBonvoy.marriott.com

