بيان صحفي
شركة أوراسكوم للتنمية مصر ( )ODEتعلن عن توقيع اتفاقية مع شركة توماس كوك إحدي أكبر شركات السياحة العالمية،
إلطالق فندق كاسا كوك وفندق كوكس كلوب في الجونة.
القاهرة 18 ،ديسمبر  - 2018تعلن شركة أوراسكوم للتنمية مصر؛ من خالل إحدى شركاتها التابعة أوراسكوم إلدارة الفنادق ،عن توقيع اتفاقية
مع توماس كوك إلنشاء فندق فخم جديد تحت اسم كاسا كوك ) (Casa Cook El Gounaيطل على شاطئ البحر بطاقة استيعابية 100
غرفة فندقية .تتضمن الصفقة أيضا تجديد فندق أرينا إن الجونة الذي يقع في منطقة الداون تاون بطاقة استيعابية  144غرفة فندقية وتغيير
عالمته التجارية لتصبح كوكس كلوب ) .(Cook’s Club El Gounaويبلغ إجمالي القيمة استثمارية لكال الفندقين  200مليون جنيه مصري
تقريبا.
يقدم كاسا كوك الجونة ) ،(Casa Cook El Gounaوالذي سيتم افتتاحه في أكتوبر  ،2019مجموعة متنوعة من أمكان اإلقامة المناسبة
للعائالت حيث يوفر فيالت من غرفتي نوم مع مسبح خاص وكذلك أجنحة خاصة مع مسابح مشتركة.
جيال جدي ادا من
أما بالنسبة إلى فندق كوكس كلوب (فندق أرينا إن الجونة) والذي سيتم افتتاحه في صيف  2019فسوف يلبي الفندق احتياجات ا

المسافرين الباحثين عن فندق ذو تصميم فريد يقدم مأكوالت ومشروبات متنوعة ومميزة .وسيضم الفندق  144غرفة وحمام سباحة كبير خارجي
يطل على شاطئ البحر ومطعم ودي جي ترفيهي على مدار اليوم.
وعلق خالد بشارة ،الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر" :نحن متحمسون للشراكة مع توماس كوك واختيار الجونة أول واجهة ألحدث
عالمة تجارية لسلسلة فنادق توماس كوك في الشرق األوسط" .وأضاف“ :نحن على يقين من أن العالمة التجارية لتوماس كوك سوف تناسبنا
تماما ،كما أنها ستضيف إلى كال من فنادق الجونة وفنادق المجموعة.
ويعتبر كاسا كوك العالمة التجارية الفخمة لفنادق توماس كوك التي تم إطالقها في عام  2016من خالل افتتاح فندق كاسا كوك رودس .وعلى
خلفية نجاح كاسا كوك ،تم انشاء كوكس كلوب ،لينشر التصميم الفخم للفنادق على نطاق أوسع وبأسعار مناسبة .وقد تم افتتاح اول فندق
كوكس كلوب في شهر يونيو  2018بمدينة كريت باليونان.
وقال إنريك نوغوير ،رئيس شركة توماس كوك للفنادق والمنتجعات" :يعتمد كوكس كلوب على نجاح كاسا كوك ،لينشر روح التصميم الفخم
للفنادق وخصائصه على نطاق أوسع وبأسعار مناسبة .ويتيح لنا فتح الفندقين في الجونة فرصة جيدة لجذب عمالء جدد إلى هذا الجزء المذهل
من مصر ،وهو دليل على مدى جاذبية عالماتنا التجارية الستم اررنا في جذب شركاء مثل أوراسكوم للتنمية"
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