
 

 

 

Press release 
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Seven Tides appoints Barceló Hotel Group to manage DUKES Dubai 
The Spanish hospitality group has assumed operations of the Palm Jumeirah hotel 

following the signing of a management agreement 

Luxury residential and hospitality property developer Seven Tides has confirmed 
Barceló Hotel Group as the new operator of its five-star DUKES Dubai, located on the 
west trunk of Palm Jumeirah. 

The hotel will be rebranded DUKES Dubai – A Royal Hideaway Hotel and will become 
the first property in the region under the Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts brand 
which features unique and exclusive destination hotels connected with art and culture 
as well as authenticity, detail and discretion.  

The Spanish hospitality group assumed operations of the Palm Jumeirah hotel following 
the signing of a management agreement on Saturday 26th January in Dubai between 
Abdulla bin Sulayem, CEO of Seven Tides and Jaime Buxó, Chief Development Officer, 
Barceló Hotel Group – and in the presence of Goulam Amarsy, CEO of Barceló Gulf, 
partner of Barceló Hotel Group in the GCC.  

Commenting on the new agreement, Abdulla bin Sulayem, CEO of Seven Tides, said: 
“Barceló Hotel Group were appointed to manage DUKES Dubai, because it is a 
dynamic and flexible hospitality company, operating 249 hotels across 22 countries, 
with a wealth of experience, running luxury international resorts and most importantly, 
fulfilling guest expectations. 

“The Barceló Group also has its own wholesale and retail travel division incorporating 
700 travel agencies on four continents, so we are also confident that they will be able to 
develop new niche markets for DUKES Dubai, as well as optimising our position in the 
key international markets,” added bin Sulayem.  

Founded in 1931, Barceló Hotel Group is the third largest chain in Spain and the 29th 
largest at international level. It currently operates 54,000 rooms in 22 countries 
worldwide.  

https://www.seventides.com/
https://www.barcelo.com/en-gb/
https://www.dukesdubai.com/
https://www.barcelo.com/en-gb/our-brands/royalhideaway


As well as the Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts brand, the Spanish hospitality 
group also oversees operations of three other major brands: Barceló Hotels & Resorts 
which features city hotels and resorts that are committed to innovation and creativity as 
well as local culture; Occidental Hotels & Resorts which place an emphasis on 
tranquility and comfort; and Allegro Hotels which are aimed at younger travellers 
encompassing urban hotels and resorts in popular destinations. 

Jaime Buxó, Chief Development Officer at Barceló Hotel Group, said: “Our partnership 
with Seven Tides further reinforces our growth strategy to expand our footprint across 
the UAE and indeed the Middle East over the next five years.  

“The hotel is a stunning addition to Barceló’s growing luxury portfolio. Guest will 
experience first-class service coupled with exceptional facilities and vibrant 
surroundings on the iconic Palm Jumeirah, all making for a truly memorable stay.” 

Goulam Amarsy, CEO of Barceló Gulf, partner of Barceló Hotel Group in the Middle 
East, added: “Barceló Hotel Group and Seven Tides share a similar vision for DUKES 
Dubai and we look forward to infusing the luxurious and innovative mind-set of the 
Royal Hideaway brand into this iconic Palm Jumeirah property.”  

“We are constantly working to adapt our strategy to suit the unique needs of local 
residents as well as international business and leisure travellers.  

“With daily flights between the UAE and Madrid and Barcelona, expanding our presence 
within this region will also provide us with the opportunity to promote our vast range of 
Spanish properties to a new market.” 

Delivering an upscale blend of cosmopolitan luxury twinned with tradition, DUKES 
Dubai comprises 279 guestrooms including 64 stylish suites and a women-only 
Duchess Floor plus 287 fully furnished hotel apartments. 

The property offers contemporary leisure, conference and entertainment facilities 
including a stunning private beach, indoor pool, outdoor infinity pool and state-of-the-art 
gym as well as six distinctive dining experiences.  

 

ENDS 

About Seven Tides  

Based in Dubai, United Arab Emirates, privately owned Seven Tides is an internationally 
oriented holding company established in 2004. Currently focusing on hospitality and real 
estate sectors, Seven Tides thinks progressively, works creatively, partners strategically 
and acts quickly. The result is a current portfolio of offerings from landmark hospitality 
acquisitions and commercial buildings to residential towers and multi-use complexes in 
the gateway cities of London and Dubai. 

For more information, please visit: www.seventides.com  

http://www.seventides.com/seven-city


About Barceló Hotel Group 

Barceló Hotel Group is the hotel division of the Spanish travel and hospitality holding 
Barceló Group, which is the 3rd largest hotel chain in Spain and the 29th in the world. It 
currently operates 249 leisure and city hotels and over 54,000 rooms in 22 countries 
worldwide, all marketed under four brands: Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts, 
Barceló Hotels & Resorts, Occidental Hotels & Resorts and Allegro Hotels.  
For more information, please visit: https://www.barcelo.com/en-gb/ 
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 2019فبراير  3                          خبر صحفي                                                   
 للنشر الفوري..

 
إلدارة فندق اإلسبانية سيفن تايدز" تعيّن مجموعة فنادق "بارسيلو" "

 يديوكس دب
 

x الواقع في نخلة جميرا بموجب  ستتولى مجموعة الضيافة اإلسبانية العمليات التشغيلية في الفندق
 االتفاقية الجديدة

 
 مجموعة فنادقلالرائدة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة عن اختيارها  "سيفن تايدز"شركة  علنتأ

من فئة الخمس نجوم، والذي يقع في الجزء الغربي  "ديوكس دبي"لتصبح المشغل الجديد لفندق  "بارسيلو"
 .من نخلة جميرا

 
رويال هايدواي" وسيصبح أول فندق في  -، سيأخذ الفندق اسم جديد ليصبح "ديوكس دبيذلك وبموجب

التي تضم أرقى وأفخم الفنادق  "عالمة المنتجعات والفنادق الفاخرة "رويال هايدوايالمنطقة يحمل اسم 
التي األصالة روح والمرتبطة بالفن والثقافة باإلضافة إلى والغنية بتفاصيلها والمنتجعات الفريدة من نوعها، 

 ول العالم.ح تميزها
 

  شركة ل عبد هللا بن سليم، الرئيس التنفيذيكل من بين يناير في دبي  26وتم توقيع هذه االتفاقية يوم السبت 
، ارسيوبحضور غالم أمبارسيلو  في مجموعة فنادقالمدير التنفيذي للتطوير ، يمي بوكسواخوسيفن تايدز 

شريك في مجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الالرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، 
 .الخليجي

 
وتعليقاً على هذه االتفاقية الجديدة، قال عبد هللا بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "تم تعيين 

كية بارسيلو إلدارة فندق ديوكس دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة والدينامي مجموعة فنادق
المنتجعات كما تتفوق في إدارة ، حول العالمدولة  22فندقاً في  249 ديرت، حيث بهماوالمرونة التي تتميز 

 ".، تحقق رغبات وتطلعات الضيوفالفاخرة واألهم من ذلكالعالمية 
 

المتعلقة بالسفر والسياحة بما عمال األإلدارة مجموعة من تملك مجموعة بارسيلو أيضاً قسم خاص وأضاف: "
وكالة سفر في أربع قارات، لذلك نحن واثقون أيضاً من قدرتهم على تطوير أسواق متخصصة  700 فيها

 ".العالميةالرئيسية بعض األسواق  ، باإلضافة إلى تحسين موقعنا فيلديوكس دبيجديدة 
 

https://www.seventides.com/
https://www.seventides.com/
https://www.dukesdubai.com/
https://www.dukesdubai.com/
https://www.barcelo.com/en-gb/our-brands/royalhideaway


 29وتحتل المرتبة  في إسبانيافنادق ثالث أكبر سلسلة  1931فنادق بارسيلو التي تأسست عام مجموعة تعد 
ً على مستوى العالم. وهي تدير حالي  .دولة حول العالم 22في  فندقية غرفة 000,54 ا

 
وباإلضافة إلى عالمة المنتجعات والفنادق الفاخرة "رويال هايدواي" التي تمتلكها، تشرف مجموعة الضيافة 

دق ومنتجعات بارسيلو التي تتميز اإلسبانية أيضاً على إدارة ثالث عالمات تجارية رئيسية أخرى هي: فنا
بفنادق ومنتجعات المدينة الملتزمة باالبتكار واإلبداع والثقافة المحلية، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال التي 
تركز على توفير الهدوء والراحة، وفنادق أليجرو التي تستهدف فئة الشباب من المسافرين وتشمل الفنادق 

 ت األكثر شعبية.والمنتجعات الحضرية في الوجها
 

: "إن شراكتنا مع سيفن المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو يمي بوكسو،امن جهته، قال خ
خصوصاً اإلمارات العربية المتحدة دولة تايدز تعزز استراتيجيتنا للنمو لتوسيع نطاق أعمالنا في جميع أنحاء 

 .السنوات الخمس المقبلةعلى مدى عموماً الشرق األوسط  منطقة وفي
 

بارسيلو المتنامية، حيث سيستمتع الضيوف  ادقوفي الحقيقة، يعد فندق ديوكس إضافة رائعة إلى محفظة فن
من الدرجة األولى إلى جانب مرافق استثنائية ومناطق محيطة نابضة بالحياة في نخلة جميرا  اتبخدم

  تجربة إقامة ال تُنس".  همالشهيرة، مما يوفر ل
 

من جانبه، قال غالم أمارسي، الرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، الشريك في مجموعة فنادق بارسيلو 
دوكس دبي، ونحن نتطلع لفندق تايدز رؤية مماثلة  يفنمجموعة فنادق بارسيلو وس متلك"تمنطقة الخليج: في 
وجود ومع  الرائع من نخلة جميرا. تعزيز مستوى الفخامة فيه من خالل لمساتنا الراقية في هذا الجزءإلى 

الرحالت الجوية اليومية بين دولة اإلمارات ومدريد وبرشلونة، فإن تواجدنا في هذه المنطقة سيتيح لنا 
 ".هذه السوق الواعدةاإلسبانية في الفنادق الفرصة للترويج لمجموعة واسعة من 

 
ً كس دبي مزيجيويقدم د ً راقي ا  64غرفة بما في ذلك  279من الفخامة العالمية الممزوجة بالتقاليد، ويضم  ا
ً جناح ً أنيق ا  .شقة فندقية مفروشة بالكامل 287باإلضافة إلى  سيدات فقطللمخصص "الدوقة" الوطابق  ا

 
التي يحتاجها الضيوف، باإلضافة إلى خدمات األعمال الترفيه  ووسائل متطلباتتوفر اإلقامة في ديوكس كافة 

في ومسبح إنفينيتي ومسبح داخلي  استثنائيشاطئ خاص من قاعات للمؤتمرات واالجتماعات، فضالً عن 
المأكوالت العديد من خيارات توفر منافذ متنوعة  6الطلق وصالة ألعاب رياضة حديثة والهواء 

 والمشروبات".
 

 -انتهى-
 

 ن تايدز:لمحة عن سيف
. 2004هي شركة قابضة خاصة يقع مقرها في مدينة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وتم تأسيسها في عام  سيفن تايدز

تركز الشركة حالياً على قطاعات الضيافة والعقارات، وتهدف إلى التوسع عبر العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات 
ز محفظتها التي تشمل العديد من الفنادق العريقة، والمباني التجارية، االستراتيجية واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزي

 واألبراج السكنية، والمجمعات متعددة االستخدامات في مدينتي لندن ودبي. 
 www.seventides.comولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 
 جموعة فنادق بارسيلو:لمحة عن م

http://www.seventides.com/


تعد مجموعة فنادق بارسيلو جزء من قسم السياحة والضيافة لدى مجموعة بارسيلو في إسبانيا. وهي ثالث أكبر سلسلة فنادق في 
غرفة فندقية في  54,000فندقاً ومنتجعاً وأكثر من  249حالياً المجموعة على مستوى العالم. تدير  29إسبانيا وتحتل المركز 

ويتم تسويقها جميعاً تحت أربع عالمات تجارية هي: فنادق ومنتجعات رويال هايدواي الفاخرة، فنادق  ،حول العالمدولة  22
 رو. ليجأومنتجعات بارسيلو، فنادق ومنتجعات أوكسيدنتال وفنادق 

 gb-https://www.barcelo.com/en/ لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:و
 

 لالستفسارات اإلعالمية يرجى التواصل مع:
 

 ساهر صوقار 
 مدير عالقات عامة

 

 
 

 برج أرجان للمكاتب
 مدينة دبي لإلعالم

 االمارات العربية المتحدة –دبي 
 3652711 4 971+هاتف المكتب: 

  4742 267 55 971+الهاتف المتحرك: 
 saher.soukar@shamalcomms.comلكتروني: البريد اإل
 www.shamalcomms.com كتروني:لالموقع اإل

 عضو في وورلد وايز بي آر أفيليايتز
www.worldwisepr.com 

 يرجى متابعة مجموعة شمال على: 
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