
فندق فنار – في مشروع ھوانا صاللة 

یـقع فـندق فـنار عـلى الـجانـب الشـرقـي مـن مـرسـى ھـوانـا صـاللـة الـخالب بـإطـاللـة خـالبـة عـلى مـیاه الـمحیط 

الـھندي الـمتأللـئة، ویـتمتع بـثالثـة شـواطـئ خـاصـة رائـعة. وقـد تـّم تشـیید ھـذا الـفندق الـممیّز بـواسـطة شـركـة 

مـوریـا الـُعمانـیة الـرائـدة فـي تـطویـر أكـبر المشـروعـات السـیاحـیة والـترفیھـیة وأكـثرھـا تـنوعـاً عـلى مسـتوى 

السـلطنة، حـیث تـّم افـتتاحـھ فـي فـبرایـر 2016 لـیكون ثـالـث إضـافـاتـھا الـفندقـیّة فـي وجھـتھا الـمتنامـیة أقـصى 

جنوب السلطنة ویتم تشغیلھ من قبل شركة أوراسكوم القابضة للتنمیة.  

ویـتمیز الـفندق بـتصامـیمھ ودیـكوراتـھ الـداخـلیة ومـساحـاتـھ الـخضراء، ویـشمل 400 غـرف عـادیـة ودیـلوكـس 

وأجـنحة جـاكـوزي بـمساحـات رحـبة وشـرفـات خـاصـة بـإطـالالت رائـعة عـلى الـمرسـى أو الـمحیط الـھندي. كـما 

یـشمل الـفندق عـدداً مـن الـمرافـق الـترفیھـیة والخـدمـات ذات المسـتوى الـعالـمّي لـتلبیة كـافـة تـوقـعات الـضیوف 

والـزوار ویـشّكل الـمالذ األمـثل لـالسـترخـاء وقـضاء أجـمل األوقـات مـع الـعائـلة واألصـدقـاء وإسـتضافـة 

المناسبات الخاصة واالحتفاالت. 

ویـلبي الـفندق كـافـة رغـبات الـضیوف والـزوار عـبر بـاقـة مـتنوعـة مـن الـمطاعـم الـراقـیة الـتي تـقدم تـشكیلة مـن 

األطـباق المسـتوحـاة مـن أشھـر الـمطابـخ الـعالـمیة والمحـلیة. ویـتیح مـطعم الـسوق الـعدیـد مـن الـخیارات مـن 

الـوجـبات واألطـباق الشھـیرة، بـینما یـتخّصص مـطعم أوبـرجـین بـتقدیـم األطـباق الشـرق أوسـطیة الـتي یـتم 

تـحضیرھـا بـاسـتخدام أجـود الـمكونـات والـمنتجات المحـلیة. وإضـافـة إلـى ذلـك، تـقّدم الـمقاھـي الـمفتوحـة فـي كـل 

شـاطـئ مـن شـواطـئ فـندق فـنار الـثالثـة أفـضل المشـروبـات والـمرطـبات عـلى مـدار الـیوم. كـما یـتیح لـلزّوار 

تـذّوق أطـباٍق مـختلفة مـن كـافـة الـمطاعـم الـمتوفـرة فـي مشـروع ھـوانـا صـاللـة إلثـراء تجـربـة إقـامـتھم ومـنحھم 

أفضل قیمة مضافة.  

ھـذا، ویُـعد فـندق فـنار مـالذاً مـثالـیّاً لـالسـترخـاء والـراحـة ویـتیح لـلضیوف والـزوار فـرصـة لـالبـتعاد عـن زحـام 

الـمدیـنة واالسـتلقاء عـلى شـاطـئھ االسـتوائـي الـخالب الـمحاط ب600 شجـرة مـن أشـجار جـوز الـھند والـمطل 

عـلى حـوض السـباحـة الـالمـتناھـي واالسـتمتاع بسـبا الـواحـة ومـركـز الـلیاقـة الـبدنـیة المجھـز بـأحـدث الـمعدات 

الـریـاضـیة. كـما یـمكن لـألطـفال قـضاء أوقـات مـفعمة بـالـنشاط والـمرح عـلى مـدار الـیوم فـي حـوض سـباحـة 

األطفال ونادي سیمبا وحدیقة الحیوانات الصغیرة.

ویـقدم الـفندق مجـموعـة مـن الخـدمـات الـمتكامـلة للشـركـات مـع دعـم فـنّي مـختص لـتنظیم الـفعالـیات واسـتضافـة 

الـمؤتـمرات وحـفالت الـعشاء فـي قـاعـتي ’الـجونـة‘ و’مـكادي‘ مـع أحـدث الـمعدات واألجھـزة. كـما یـتضمن 

كـذلـك مسـرحـاً خـارجـیاً یسـتوعـب 120 شـخصاً، حـیث یـشّكل مـكانـاً مـثالـیّاً إلقـامـة الـعروض واالحـتفاالت 

المختلفة. 



ویـبعد فـندق فـنار 20 دقـیقة عـن مـطار صـاللـة الـدولـي بـالسـیارة، وحـوالـي سـاعـة و45 دقـیقة بـالـطائـرة عـن 

العاصمة مسقط. وقد حصل الفندق على جائزة ’ھولیداي تشیك‘ األلمانیّة المرموقة للضیافة المتمیّزة لعام  

2017 و 2018، والتي تعّد إحدى أبرز الجوائز الفندقیّة على مستوى أوروبا. 
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