
شاركونا في نجاح منتجعاتنا ذات المستوى العالمي
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إكتشف كايب فيرد

منتجعاتنا
ميليا، ترتوجى بيتش ريزورت

 ميليا، دوناس بيتش ريزورت & سبا / 
سول دونس

 ميليا، النا بيتش ريزورت & سبا / 
ت.يو.أي سنسمار كابو 

وايت ساندز هوتيل & سبا

 مجموعة مكافئة 
لخيارات الملكية

إقرأ عننا

شريك الفندق

يقدم ذي ريزورت غروب مجموعة من االستثمارات العقارية ذات اإلمكانات المثبتة، مشتركة مع نمط الحياة المترف الذي يرافق 
منزل عطلة تحت الشمس.

كمتعهدي عقارات من أعلى جودة، نحن نختص بتطوير فنادق ومنتجعات فخمه على شاطئ البحر بالتعاون مع مشغلي فنادق من 
مستوى عالمي اننا حالياً مركزين على مجموعة من المشاريع ذو خمسة نجوم في كايب فيرد، وهي من أبرز أماكن إستثمار العقارات 

في العالم وذلك بفضل مجالها السياحي الذي ينمو بسرعة فائقة.

يمكنكم اإلستفادة من إزدهار سوق كايب فيرد السياحي من خالل شراء أحد عقاراتنا ذو الخمسة نجوم على الجزيرة. لدينا العديد من 
المشاريع المتاحة للمستثمرين، مقدمين لهم نمو على المدى الطويل وعائدات مالية مهمة وفرص إكتشاف هذه الجزيرة المشمسة بنفسهم، 

فضالً لإلقامة المجانية في منتجعاتنا التي نمنحها كجزء من صفقة اإلستثمار.
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جزر كايب فيرد

سانتو انتوا

ساو فيسنتي

ساو نيكولو

سال

بوا فيستا

مايو

برايا

سنتياجو

فوجو

برافا
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منتجعاتنا

يعرض ذي ريزورت غروب حالياً مجموعة من االستثمارت العقارية 
في حافظته في كايب فيرد كل مشروع فريد بهندسة ديكوره ويوفر الكثير 
من وسائل الراحة بما فيها برك الالنهاية ومطاعم ذو جودة عالية وحانات 
ومتاجر ونوادي رياضة. نفتخر بمجموعة التسهيالت الممتازة الموجودة 

في منتجعاتنا، فهي الخيار المثالي للعشاق أو للعائالت التي تبحث عن 
عطلة ال تنتسى في كايب فيرد.

جميع مشاريعنا في كايب فيرد نفذت بالمشاركة مع الرائد العالمي في عالم 
الفندقية، ميليا هوتيلز إنترناشونل، وهم يشغلون المنتجعات تحت عالماتهم 

التجارية ذو الخمسة نجوم، ميليا. 

أول مشروع نفذناه في كايب فيرد، ميليا ترتوجى بيتش، فتح أبوابه في 
ايار/مايو ٢٠١١ ولقد حقق ومازال يحقق إيرادات إيجار ثابتة لمالكي 

عقاراته منذ اإلفتتاح. منذ ذلك الحين، نحن نطبق نموذجنا الذي ثبت قدراته 
على باقي منتجعاتنا في كايب فيرد.

إفتتحت ميليا دوناس بيتش ريزورت & سبا في تشرين الثاني/نوفمبر 
٢٠١٤، وافتتحت ميليا النا بيتش ريزورت & سبا / ت.يو.أي. سنسمار 

كابو فيردي في قانون األول/ديسمبر ٢٠١٦ وتقع إثناهما على جزيرة سال 
الجميلة. كل واحدة تجلب قيمة إضافية مهمة الى حافظة مشاريعنا المكن 
العطلة الفاخرة في كايب فيرد التي تتزايد بإستمرار. باإلضافة إلى ذلك، 

لدينا الوايت ساندز هوتيل & سبا على قيد البناء حالياً، وهو األول من ستة 
مشاريع جديدة فاخرة على جزيرة بوا فيستا.

 تاريخ غني 
وساحر

بدأت قصة كايب فيرد في عام ١٤٥٦، عندما اكتشف بحارين برتغاليين الجزر ألول مرة. حصلت 
إقتصاد  مع  مستقرة  ديمقراطية  سياسية  ببنية  اليوم  وتتمتع  في ١٩٧٥،  البرتغال  من  استقاللها  على 

مزدهر.

إكتشف كايب فيرد

كايب فيرد، وهي تقع في المحيط االطلسي قبالة ساحل إفريقيا الغربي وعلى بعد ساعة واحدة فقط من جزر الكناري جنوباً، 
هي ارخبيل إستوائي يتضمن عشرة جزر وخمس جزر صغيرة هي موقع هادئ مع نور شمس أبدي، منتعش بنسيم البحر 

اللطيف وتقع درجة حرارته بين ٢٥ و٣٠ درجة مئوية على مدار السنة.

باإلضافة إلى ذلك، تفتخر كايب فيرد بشواطئها التي هي من أفخر الشواطئ في العالم وهي مشهورة بالرمل األبيض النقي 
والمياه الصافية والشفافة هي فعالً مثل جنة لمحبي البحر وتتنافس مع أبهر أماكن العطل في العالم.

تعج كايب فيرد بالفرص واإلمكانيات، فهي معروفة في المجال كمكاٍن بارز لإلستثمارات العقارية، وهي تقدم فرص ال 
منافس لها للنمو في المدى البعيد والعائدات المالية المهمة من خالل السياحة.

لماذا اإلستثمار في عقارات كايب فيرد؟

إزدياد مذهل في السياحة مع إرتفاع ١١٥٪ منذ سنة ٢٠٠٠*  •

إزدهار مجال السياحة هو الدافع األساسي لقوة االقتصاد المحلي، وهناك ٥٪ زائدة متوقعة هذه السنة**  •

طقٌس مشمٌس وممتاز على مدار السنة   •

رحالت مباشرة متاحة من العديد من المدن في العالم  •

رحلة الطيران من المملكة المتحدة تأخذ خمسة ساعات ونصف الساعة فقط  •

مكان مقصود لشمسه ومعروف بشواطئه التي هي من األجمل في العالم  •

الوضع السياسي مستقٌر جداً مع إقتصاد يزدهر منذ اواخر التسعينات  •

مراقبة بيئية شديدة وقوانين للتطور السياحي  •

االستثمارات العقارية محمية بقوانين صارمة و تسمح فقط للمشاريع الغير كثيفة والغير عالية بالتنفيذ. هذا ال يحمي فقط 
طابع الجزيرة األساسي ولكنه يساعد أيضاً على مكافحة اإلفراط بالتطور، الذي يؤدي إلى فائض بالتزويد، مما يحافظ 

على قيمة عقاركم لسنين قادمة.

وبالتالي، بسبب الطقس الجميل على مدار السنة وازدهار سوق السياحة، كايب فيرد تمنح الشروط اإلقتصادية والبئية المثالية 
إلستثمار مكافئ في مجال الملكية.

*معهد كايب فيرد الوطني لإلحصاء
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ميليا ترتوجى بيتش ريزورت هي فئة قائمة بذاتها وواحة من 
الهدوء والطمأنينة والرفاهية المميزة. المنتجع موجود على 
جزيرة سال المنقوعة بالشمس في كايب فيرد ويقدم تجربة 

عطلة ال تنتسى وهو يشكل بالفعل إستثماراً عقارياً مثالياً.

لقد عرفت ميليا ترتوجى بيتش ريزورت نجاحاً ال مثيل له 
منذ فتح أبوبها للزائرين الدافعين في ايار/مايو ٢٠١١. منذ 

ذلك الحين، لم يصبح معترف عالمياً ك "الفندق الرائد األول 
في كايب فيرد" من قبل الورلد ترافل أووردس )جوائز السفر 

العالمي( على أربعة سنين وحسب، بل عرف نسبة انشغال 
مرتفعة وثابتة ومتزايدة مع أن أسعار غرفه بقيت ممتازة.

يندمج كل ذلك لتكوين ايرادت سياحية مذهلة في المنتجع، مما 
حق عائدات ممتازة لمالكي العقارات منذ اإلنطالق. يندمج 

كل ذلك لتكوين ايرادت سياحية مذهلة في المنتجع، مما حقق 
عائدات ممتازة لمالكي العقارات منذ اإلنطالق.

 أطلق في 
ايار/مايو ٢٠١١ 

 أول منتجع ذو خمسة نجوم 
في كايب فيرد 

لقد أبهر تطورنا االفتتاحي الحكام على مدى السنين، فجمعنا خمسة جوائز "الفندق الرائد في كايب فيرد" بطريقة رائعة وربحنا جائزة "منتجع الجزيرة الفاخر" في سنة ٢٠١٦ وكسبنا شهادة إمتياز من 
"تريب أدفيزر".

مؤخراً، حازت ميليا ترتوجى بيتش ريزورت على كٍل من الجوائز التالية في الورلد ترفل أوردس )جوائز السفر العالمية( ٢٠١٧: الكجري بيتش ريزورت )منتجع شاطئ فخم(، الكجري ايلند ريزورت 
)منتجع جزيرة فخم( واول انكلوسيف هوتيل )الفندق الشامل(، باإلضافة إلى إيماءة من شركة تي.يو.أي بما أنه أصبح المنتجع جزًءا من عائلة ابطال تي.يو.أي ٢٠١٨. نحن نفتخر بوسام الشرف األخير 

هذا بما أنه مختاٌر من قبل العائالت وللعائالت، وهو دليٌل واضٌح على أن جوائزنا لن تتوقف هنا.
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في لمحة سريعة
•  ٢٨٦ من غرف السويت في الفندق والشقق والفيالت الفاخرة

•  نسبة انشغال متزايدة منذ اإلفتتاح
•  فندق كايب فيرد الحائز على جوائز

•  اختيارات متنوعة من المطاعم الراقية ومطاعم البوفيه
•  نسبة انشغال مرتفعة باستمرار ومحافظة على أسعار الغرف الممتازة



هذا ثاني منتجع ذو خمسة نجوم من منتجعاتنا على جزيرة سال 
ويتمتع بموقع مواجه للبحر على الرمال البيضاء الجميلة في 

شاطئ بونتا بريتا بيتش. يبعد ميليا دوناس بيتش ريزورت & سبا 
بضعة دقائق فقط عن مدينة سانتا ماريا الرئيسية، وهو مشروع 

جديد رائع يتضمن عقارات فخمة من أعلى معايير الجودة. 

هذا المنتجع هو حلٌم للذاهبين في عطلتهم. لألشخاص الذين 
يحبون الدالل خالل عطلتهم، يقدم كل ما تتمنوه لتجربة في 

رفاهية شاملة.

إنه مشغل بإدارة أكبر صاحب فنادق ومنتجعات في العالم، 
شركائنا ميليا هوتلز انترناشونال. لقد أثبت نفسه دوناس بيتش 
ريزورت & سبا كموقع سياحي من مستوى عالمي تحت إسم 

ميليا، عالمته التجارية ذو الخمسة نجوم.

إطالق وإفتتاح ميليا دوناس بيتش ريزورت & سبا الناجح إفتتح رسمياً من قبل رئيس الوزراء الكيب فيردي خوسي ماريا نيفيس ومدير ذي ريزورت جروب التنفيذي روب جاريت. أدى مجموعة حيوية من الفنانين 
عروضهم ومن ضمنهم مغني الراب تايني تيمبه.

في لمحة سريعة
١١٥٢ فيال فخمة وغرفة سويت وشقة ستوديو انيقة  •

خمسة مسابح كبيرة ذو مياه نقية تابعة للمنتجع  •
شارع عريض تكتنفه اشجار النخيل ويعج بالحانات والمطاعم والمتاجر  •

ستة حانات وسبعة مطاعم تتراوح بين نظام إنتقائي حسب الطلب )أ ال كارت( والبوفيه،  • 
باإلضافة إلى ملهى ليلي وحانة شمبانيا وشاطئ الغابي بيتش.  

ي.ه.أي. سبا ونادي رياضة مجهز بالكامل  •
ساحة ترفيه ليلي تصل مساحتها إلى ٨٠٠ زائر  •

ساحة للعب األطفال في الداخل وفي الخارج  • ٨٩

 لقد إفتتح في 
تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤

 أكثر من مليون نزيل 
حتى يومنا هذا
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المسبح الرئيسي

مطعم آسيوي

سويم-أب سويت )سويت مع مسبح ذو إمكانية 
الدخول المباشر من المسبح إلى الغرفة(

مطعم إيطالي

غرفة السويت ميليا

مدخل الفندق

الخطة

الشاطئ  .١
غرف السويت المواجهة للشاطئ  .٢
الحانة التابعة للمسابح والشاطئ  .٣

مسابح الفندق الرئيسية  .٤
حانات المسابح  .٥

بركة سباحة ذو مدخل مباشر من المسبح   .٦
إلى الغرفة

غرف الفندق السويت    .٧

ي.ه.أي. سبا  .٨
دوبلكس سويت )سويت ذو طابقين(  .٩

حانة ومطاعم  .١٠
نادي رياضي  .١١
مدخل الفندق  .١٢

متاجر وصالون تجميل  .١٣

 آخر بضعة 
عقارات متبقية 
متوفرة

ستوارت كامبل/فورتيتود برسستوارت كامبل/فورتيتود برس  ستوارت كامبل/فورتيتود برس

واقعاً بين ميليا تورتجى بيتش ريزورت وميليا دونس بيتش 
ريزورت & سبا ذو النجمات الخمس، هذا المنتجع للراشدين 
فقط ويرفع تجربة الزائرين في كايب فيرد إلى مستوى جديد 

من اإلمتياز.

ميليا النا بيتش ريزورت & سبا / تي.يو.أي. سنسمار كابو 
فردي هو ثالث مشروع ل ذي ريزورت غروب )الشركة 

العالمية المحدودة( على جزيرة سال، ولقد فتح أبوابه وأصبح 
االن كلياً جاهزاً للعمل. هناك عدد محدود لفرص اإلستثمار 

المتاحة.

 هذا الفندق مكون من غرف السويت فقط، ويحتوي على 
٦٠٥ غرفة باإلجمال ويوفر تشكيلة من مستوى عالمي 

لتسهيالت العطل. هذا المنتجع سيكون بإدارة شركائنا ميليا 
هوتلز انترناشونال مثل كل باقي منتجعاتنا على جزيرة سال، 

مما سيضمن تجربة ال تنتسى لنزالئه.

 إفتتح في 
كانون األول/ديسمبر

 أول منتجع في كايب فيرد 
للراشدين فقط

١٠١١

خيارات الشراء
إختر من بين الملك الخاص أو اإليجار المستقل أو برنامج اإليجار بإدارة الفندق   • 

أو اإليجار المستقل أو برنامج اإليجار بإدارة الفندق  
سلسلة من العقارات متاحة  •

خيارات دفع وسداد تتناسب مع ميزانيتكم  •
استثمارات كسرية في العقارات متاحة إبتداًء من ١٠٫٠٠٠ باوند إسترليني  •

اتصلوا بنا للمزيد من المعلومات في يوم السبت العاشر من كانون األول/ديسمبر إفتتح رسمياً روب جاريت، المدير التنفيذي لذي ريزورت غروب )الشركة العالمية المحدودة(، فنادق النا بيتش الفاخرة وذات الخمسة نجوم برفقة وزير االقتصاد • 
والسياحة الكايب فيردي األستاذ خوسي غونسالفيس ورئيس بلدية سال ووكالء من ميليا هوتلز انترناشونال ومعازيم مختارين.
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وايت ساندز هوتيل & سبا هو آخر مشروع من قبل ذي 
ريزورت غروب وهو األول من أصل ستة مشاريع جديدة 

على جزيرة بوا فيستا في كايب فيرد.

تقدم لكم وايت ساندز عالماً من اإلسترخاء الكامل والخدمات 
الممتازة والتسهيالت المنتجعية من الدرجة األولى. سيقسم 

المجمع الفندقي إلى فرعين مختلفين، للعائالت وللراشدين فقط، 
من أجل ضمان إستمتاع كل الضيوف بخدماٍت من أعلى جودة 

ومصممة خصيصاً لطلباتهم الشخصية.

سيتوفر ٨٣٥ عقاراً بالمجموع للشراء في وايت ساندز. كل 
واحد بغاية األناقة وفخم ومصمم على أعلى المواصفات ويوفر 

فرصة إستثمار ممتازة.

في الواقع، كمالكي عقار، لن تشتروا عقاراً ذو خمسة نجوم 
فحسب، بل ستقومون بإستثماٍر آمن ومضمون في إحدى 

أسواق السياحة األكثر إزدهاراً في العالم.

تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١7تشرين األول/أكتوبر ٢٠١7 كانون األول/ديسمبر ٢٠١7آب/أغسطس ٢٠١7 أيلول/سبتمبر ٢٠١7

الخطة

مبنى الفندق الرئيسي  .١
مسبح الفندق الرئيسي  .٢

ي.ه.أي. سبا  .٣
خشبة المسرح الترفيهية  .٤

ساحة للعب األطفال  .٥
مسبح العائالت الرئيسي  .٦

المسبح الرئيسي للراشدين فقط  .٧
ذي ليفل  .٨

ساحة الشاطئ  .٩
ذي غابي كلوب  .١٠
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 عقارات 
 متاحة للبيع 
على الخريطة

خيارات الشراء
إختر من بين الملك الخاص أو اإليجار المستقل أو برنامج اإليجار بإدارة الفندق   • 

أو اإليجار المستقل أو برنامج اإليجار بإدارة الفندق  
سلسلة من العقارات متاحة  •

خيارات دفع وسداد تتناسب مع ميزانيتكم  •
استثمارات كسرية في العقارات متاحة إبتداًء من ١٠٫٠٠٠ باوند إسترليني  •

اتصلوا بنا للمزيد من المعلومات  •

الفندق الرئيسي
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مجموعة مكافئة لخيارات الملكية
شراء إحدى عقاراتنا الفخمة وذو الخمس نجوم يفتح لكم عالٌم من الخيارات والمكافآت وفوائد الملكية.

كل شققنا، غرفنا، غرفنا السويت، وفللنا تباع على أساس التملك الحر وتسجل فردياً تحت عنوان قانوني منفصل، مما يعني انكم تملكون حق الملكية 

الغير مرتبط لعقاركم بناًء على ذلك، انتم تقررون إدارة عقاركم وكيف ينفعكم ويناسبكم كإستثمار.

الشراء لنمط الحياة 

منزل عطلٍة فخٍم في مكاٍن مشمس هو ما يحلم به الكثير من الناس، ولذلك لربما ستقررون اإلحتفاظ بمنزلكم لنفسكم إذا قررتم أن تقوموا بالشراء كخيار 

نمط حياة، فيمكنكم اإلستفادة وإستعمال كل التسهيالت الفاخرة، وهذا يشمل المناطق العامة ومسابح المنتجع ومناطق اإلستراحة. 

سيمكنكم أيضاً اإلستمتاع بالحانات والمطاعم العديدة على أساس "الدفع أوالً بأول"، إو اإلنغماس من خالل سوار حول معصمكم يشمل كل شيء خالل 

زيارتكم، وذلك بتكلفة إضافية  الدخول إلى الشبكة الالسلكية مجاني وخدمات التدبير المنزلي متاحة بتكلفة إضافية 

ستكون هذه قطعتكم من الجنة، عقاٌر فخٌم مع كل الخدمات ذو الخمس نجوم التي تتوقعونها من فندق على مستوى عالمي.

الشراء لاليجار المستقل

العديد من زبائننا يفضلون إدارة عقاراتهم بنفسهم، إما بطريقٍة مستقلة كلياً من خالل تأجيرها لشبكة أصدقائهم وعائالتهم، وإما من خالل عرض 

عقاراتهم على االنترنت مع شركة تأجير عقارات مستقلة.

هذا يشمل فوائد نمط الحياة التي تأتي مع منزل عطلة في الشمس مع مدخول إيجار إضافي هذا قد يهم من يودون إستعمال عقارهم شخصياً لمدة 

أطول من الخمس اسابيع المسموحة مع "برنامج اإليجار بإدارة الفندق" هذا يعني انكم تحتفظون بالسيطرة على إدارة عقاركم وتقررون سعر اإليجار 

باألسبوع وعندما يكون متاح للزائرين الدافعين.

نفس الفوائد التي تطبق عليكم في المنتجع تطبق أيضاً على نزالئكم الدافعين، وكذلك أيضاً الخيار لشراء إضافات مثل السوار الشامل، عالجات السبا 

وخدمات التدبير المنزلي.
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برنامج اإليجار بإدارة الفندق

كل منتجعاتنا توفر للمستثمرين فرص لمدخول إيجاٍر ثابت ومنصف ومستمر من خالل "برنامج اإليجار بإدارة الفندق".

كل مالكي العقارات يمكنهم اإلنضمام إلى "برنامج اإليجار بإدارة الفندق" نحن سنعتني بكل شيٍء نيابةً عنكم وستستلمون 
حصة من العائدات المستمدة من اإلستغالل السياحي لعقاركم *وفوق كل هذا، يحق لكم أخذ عطلة في عقاركم إلى غاية 

خمسة اسابيع في السنة.

قد يقول بعض الناس أنكم تستفيدون من أفضل ما في الطرفين!

إذا اخترتم أن تعرضوا عقاركم في برنامجنا، سيسوق إلى ماليين السواح في العالم، مما يعظم فرصة مدخول االيجار على 
مدار السنة.

ميليا هوتيلز انترناشونال، وهي أكبر شركة منتجعات عالمياً، لديها سمعة ال مثيل لها في التقديم لضيوفها خبرة رائعة وعلى 
مستوى عالمي، وباإلضافة إلى ذلك، فهي معروفة بخلق شراكات تجارية مربحة مع منظمي الرحالت عالمياً ووكاالت 
السفر برنامج اإليجار بإدارة الفندق هو برنامج فريد من نوعه وخالي من المتاعب، ولقد ثبت قدرته على تقديم مدخول 

ايجار ثابت للمالك وفرصة ممتازة لنمو رأس المال.

يمكنكم اإلشتراك في البرنامج على أساس عقد سنوي متجدد ومرن، مما يمنحكم القدرة على التحكم باإلدارة اليومية بحال 
تغيرت ظروفكم أو قررتم أخذ فرصة إيجار مختلفة في المستقبل.



شريك الفندق

تعتبر ميليا هوتلز انترناشونال منذ زمٍن بعيٍد رائداً عالمياً في مجال 
السياحة والترفيه. تأسست في سنة ١٩٥٦، ولقد انشأت عالمة تجارية 

متواجدة ومعروفة عالمياً، وتطورت لتصبح أكبر صاحب منتجعات في 
العالم. لقد وجدوا خالل تاريخهم المميز معايير إمتياز جديدة.

و لقد ربحوا جائزة ال"برنس فيليبي" مؤخراً للمرة الثانية، وهي تعتبر 
الجائزة األهم واألكثر مقام في عالم السياحة. هي تعترف باإلمتياز، 

الجودة، اإللتزام بالخلق والدخول الناجح إلى أسواق جديدة.

كالرائد العالمي للعطل في أميركا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
جميع فنادقهم ومنتجعاتهم تلحق نفس المبادئ الرئيسية لكفالة أن كل 

زائر يستمتع بتجربة فريدة وال تنتسى. بما أنهم يضعون حاجات 
وتوقعات نزالئهم في وسط كل ما يفعلونه، اصبحوا ميليا هوتلز 

انترناشونال معترف بهم عالمياً لتقديم جودة ال مثيل لها.

لديهم أيضاً شراكات قوية مع منظمي رحالت سياحية ووكالء سفر 
بارزين في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أن معالجة استثماركم تجري 

مع أكبر متعهد منتجعات عالمياً، وهذا سيؤدي إلى أفضل نجاح تجاري 
ممكن.

إقرأ عننا

سجلنا وقدرتنا على تحقيق أعلى جودة ال مثيل لها في هذا المجال. نجاحنا 
المستمر ناجٌم عن إتباع نهجنا الحصيف بأال نقوم بفعل أشياء كثيرة في 

نفس الوقت، وهذا مثاٌل يؤكد للمستثمرين أنه يمكنهم الشراء بثقة. وكذلك، 
نحن نتحمل مسؤولية عملية التطوير والتنمية بكاملها من البداية إلى النهاية. 

لدينا خبرة هامة معززة بشراكات إستراتيجية، من صاحبي فنادق معروفة 
عالمياً إلى شركات عمار عالمية ومؤسسات مالية رائدة.

لدينا قدرة قوية على تثبيت نتائج مالية متينة وربحية مالية وإدارة شركة 
ماهرة، وهذا ما يميزنا عن منافسينا.

أصبحت أول ثالثة مشاريع لنا على جزيرة سال جاهزةً للعمل وشغالة االن 
ولقد أثبتت فعاليتها كإستثمارات. لقد "كشينا كل المربعات" على القائمة، 

مما يعني أن زبائننا سيحصلون على كل ما وعدناهم؛ منتجع على مستوى 
عالمي وعائد إستثمار من الدرجة األولى.
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