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8 ساعات لندن    
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3 ساعات ميامي    

5 ساعات تورنتو    
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تقع أنتيجوا وبارابودا في قلب الكاريبي الشرقي، 
وهي بحق وجهة عالمية كما يشهد على ذلك تعدادها 
السكاني الدولي المتنامي على مدى العقود األخيرة. 

وهي مفضلة للطبقة األوروبية، فقد استضافت أنتيجوا 
استضافات باربودا ألجيال األفضل وذلك بمناخها 
الدافئ طوال العام، وجغرافيتها الطبيعية الخالبة، 

وجمالها الهادئ، ومياهها الزرقاء وسكانها من 
المشاهير.

► الميناء اإلنجليزي
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 يحتوي فندق ومنتجع بابايا في أنتيجوا على 55 فيال 
فاخرة لقضاء اإلجازات مستلهمة من موقعها الطبيعي 

العجيب في قلب رينديفو باي.

وقد أُنشئت كل فيال فندقية لتعزيز الشعور بالضوء 
والسالم والطبيعة الداخلية، فكلها مصممة الستدعاء 
هدوء الغابة االستوائية وجمال الشاطئ والمحيط في 

أماكن السكن الخاصة بنا.

 منظر لفيال فندقية بغرفة نوم واحدة من الداخل
► منظر لفيال فندقية بغرفتي نوم من الداخل
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رينديفو باي
الذي يوجد في حضن أفضل أكثر المناظر الطبيعية 

والمتنزهات الوطنية جماالً التي ستجدها في رينديفو 
باي، فهي بمثابة جنة هادئة. ومن خالل رمال بحرها 
الهادئ البيضاء وتاللها المدرجة وغابتها االستوائية 
الخصيبة، فإن ذلك يمكن أن يصبح أكثر موقع يتسم 

 بالجمال في الكاريبي. 

مئات األفدنة الخاصة األولية التي لم يراها إال أولئك 
البحارة، على التالل الخضراء أرضية الوادي التي 
يحيط بها 1.000 قدم من المرتفعات ما يجعل منها 

مقًرا طبيعيًا للسعادة المطلقة. بجوار الميناء 
اإلنجليزي القديم، الذي تم تجديده كأحد أفضل موانئ 
اإلبحار العالمية لمراكز ركوب اليخوت واستضافة 
اآلالف منها من جميع أنحاء العالم سنوي، وكذلك 
استضافة بعض أفضل الفنادق متجرية، والمطاعم 

والمنازل الخاصة باإلقليم.

يعتبر رينديفو باي معلًما لوحدة سكنية فاخرة تم 
إنشائها على ساحل أنتيجوا الجنوبي الساحر. ومن 

خالل 80 قطعة أرض سكنية خاصة، توجد محمية 
طبيعية على مساحة 50 فدانًا، فإن مزرعتنا الطبيعية، 
وجادات السير على األقدام وركوب الدراجات والتنزه 

والشوطائ وفندق ومنتجع بابايا االستثنائي في قلب 
رينديفو باي سيجعلك تستحضر بُعدًا جديدًا ألكثر 

منطقة محبوبة في الجزيرة. فبمجرد وصولك ستبدأ 
قصة حبك لهذا المكان المميز.

 شاطئ رينديفو

خليج كارليزلي

  لمسة طبيعية تجعل العالم 
بأسره قريبًا لك.  

—ويليام شيكسبير

الميناء اإلنجليزي

6



فندق ومنتجع بابايا

بمناظره اآلخذة ستجعل فندق ومنتجع بابايا أهم مكان 
بمجتمع رينديفو االستثنائي. ومن خالل تقديم فيالت 

ممتازة، ومنتجع صحي فسيح، وخبرات رفاهية، وترفيه 
منقطع النظير وأماكن لتناول العشاء، يوجد فندق بابايا 

الذي يُديره أنجيلو زاراجوفيا، صاحب العقل المبدع 
لفكرة الفنادق المتجرية الحائزة على ثالث جوائز. 

يتضمن ذلك فندق نايارا، والمنتجع والحدائق في كوستا 
ريكا المصنفة حاليًا بأنها الفندق رقم 2 في العالم على 

موقع تريب ديفيسور، أكبر موقع سياحة عالمي.

يعتبر فندق بابايا بفيالته ذات غرف النوم الفردية 
والمزدوجة البالغة 55 غرفة نوم فرصة مثالية 

المتالك مبنى خمس نجوم مزود بكل مزايا المنتجع 
العالمي في أحد أكثر المواقع المذهلة في العالم.  

هدفنا بسيط: هو إنشاء 
أفضل ملجأ سكنية طبيعية 

في الكاريبي.
 

— براين دوبين، مؤسس

▲ منظر خارجي لفيال فندقية بغرفتي نوم

تمزج كل فيال بين الملكية اليسيرة بمزايا مضافة: 

والملكية الحرة للعقارات الجديدة المنشأة، 
 المفروشة بالكامل

 تصميم راقي وتشطيب بأعلى جودة

 خدمة ومزايا ال تقارن

 االستخدام لمدة شهر واحد سنويًا مجاني

 دون تكاليف خارجية في الخمس سنوات األولى

حصة في األرباح الفندقية
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منزل على الشاطئ  4

فيالت منتجعية وحدائق  5

برك رئيسية  6

ممر لساحات التنس  7

األمن  8

ساحة االنتظار  9

فيالت لكبار الزوار مكونة من أربع غرف نوم )3(  10

خدمات النزالء  11
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منتجع وقاعة جمنازيوم  13

بيع بالتجزئة/مكاتب  14

بركة أسرية  15

أماكن مراقبة  16

فيالت مكونة من غرفتي نوم )15(  17

فيالت مكونة من غرفة نوم )40(  18

محمية طبيعية  19

أراضي سكنية  20

يقع فندق ومنتجع بابايا على مساحة 15 فدانًا رائعًا في 
منحدر التل مطالً على كال شواطئ تطوير فندق رينديفو 

باي على مساحة 330 فدانًا.



إدارة بابايا
كان أنجيلو زاراجوفيا مطور فنادق ومنتجعات تاباكون، ونايارا، 

ونايارا اسبرينجز في كوستا ريكا،  وهو يدير حاليًا أخر اثنين. 
توجد الفنادق الثالثة في إقليم الغابة المطيرة والبركاني بالبلد والذي 

ساهم في خلق النجاح السياحي البيئي لكوستا ريكا. توجد الفنادق 
الثالثة في إقليم الغابة المطيرة والبركاني بالبلد والذي ساهم في خلق 
النجاح السياحي البيئي لكوستا ريكا وتتماشى سمعة السيد زاراجوفيا 

بصفته مطور حساًسا بيئيًا فقط مع اإلشادة الكريمة بفنادقه التي 
يتلقاها من عمالئه على أكبر موقع عالمي للسياحة، تريب أدفيسور، 

والذي منح فندق نايارا ثاني أفضل فندق في العالم لعالم 2015. 

سيُدير فندق ومنتجع & بابايا أحد أفضل 
المشغلين في العالم. 

في العام الماضي، حصل نايارا اسبرينجز على جائزة أفضل فندق 
جديد من كوندي ناست ترافيلر وحصل نايارا على لقب أفضل ثاني 
فندق في في العالم من Travel + Leisure. يعتبر برنامج فندق 

ومنتجع بابايا التشغيلية والخدمات القياسية متشابهة في المفهوم. 
تعتبر عائلة زاراجوفيا أسرة ملتزمة للغاية بخلق فندق كاريبي عالم 
فيما يتعلق بشركة Elmsbridge للعقارات الدولية، ويعتقد الفريق 
بشدة أن هذه الوجهة الفندقية ستعتبر ضمن أفضل الوجهات عالميًا 

من خالل موقعها الرائع، والتصميم وتمييز الخدمات.

الجوائز وأوسمة الشرف

فندق ومنتجع وحدائق نايارا )تم االفتتاح في 2010(

ونايارا اسبرينجز )تم االفتتاح في 2014(

2015

تريب أديفيسور # ثاني فندق في العالم

2014

كوندي ناست ترافيلر # جائزة أفضل فنادق الجديدة
كوندي ناست ترافيال  # سادس أفضل فندق في العالم
Travel + Leisure  الغالف الخارجي )مارس( – أفضل الفنادق الجديدة
Travel + Leisure  # ثاني فندق في العالم
تريب أديفيسور # رابع فندق في العالم 
تقرير أندرو هاربير للمالجئ  فائز بالجائزة الكبرى
تاون & كانتري  )طبعة يناير( أفضل المنتجعات الجديدة في العالم

2013

قائمة كوندي ناست ترافيالر الذهبية  # أفضل فندق في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية
Travel + Leisure  # منتجع في أمريكا الجنوبية والوسطى
Travel + Leisure  # رابع فندق في العالم
Travel + Leisure  # أفضل منتجع فندقي في أمريكا الجنوبية والوسطى
سيلبريتد ليفينج  أفضل 25 منتجع عالمي
تريب أديفيسور  # أفضل منتجع في أمريكا الوسطى
تريب أديفيسور  جائزة اختيار المسافر
جائزة السياحة المستدامة لحكومة كوستا ريكا

2012

Travel + Leisure  # أفضل منتجع في أمريكا الجنوبية والوسطى
Travel + Leisure  # سادس فندق في العالم
Travel + Leisure  # أفضل منتجع فندقي في أمريكا الجنوبية والوسطى
Travel + Leisure  # أفضل خدمة فندقية في أمريكا الوسطى
تريب أديفيسور  جائزة اختيار المسافر
جائزة السياحة المستدامة لحكومة كوستا ريكا

► أحد حمامات السباحة بفندق ومنتجع وحدائق نايارا.
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مطور المنتجع
فاخرة على  باي مجموعة سكنية  تعتبر رينديفو 

330 فدانًا تلك الوحدة التي تطورها شركة  مساحة 
الدولية. يمتلك فريق  للعقارات   Elmsbridge

التطوير خبرة كبيرة في تطوير وحدات المنتجعات، 
وتتخصص في خلق تجارب وجهات عالمية، 

القيمة اإلجمالية لألرض التي سيتم اإلنشاء  وزيادة 
المبيعات  المشروعات من خالل  عليها، وتوجيه 

التطوير. ومعالم 

وقد خطط المطور براين دوبين المشروعات 
الجنوبية،  وأمريكا  الشمالية  أمريكا  في  ونفذها 

المهمة  بالجائزة  الكاريبي، كما فاز  كذلك في منطقة 
إنترناشونال هومز أورد عن أفضل تطوير  بينتلي 

بالمزج  التطويرية عناية كبيرة  دولي. وتُملي رؤيته 
البيئة  في  التحتية  والبنية  والفندق  المنازل،  بين 

الطبيعية  الخبرة  المحافظة على  أجل  الطبيعية من 
للجميع. للموقع 

◄البرنامج العاشر للنهر في منتجع هامبر فالي، الذي حصل على تصويت 

كأفضل برنامج دولي جديد من مجلة جولف في عام 2007

أفضل 
تطوير 
طولي

2003

أفضل 
تطوير 

منزل منتجعي

2004

أفضل 
تطوير 
طولي

2005

14



ميزات تصميم الفيالت
سيحتضن منحدر التل كل فيال منزلية مكونة من 
غرفة نوم واحدة أو غرفتين وذلك للمساعدة في 
حماية منظر الخليج. التصميم المعماري، ومزج 

الرفاهية العصرية مع الجزيرة الشعبية المشجعة على 
االسترخاء يزيد من المناظر من الداخل للخارج، وهو 

مخصصمن أجل جعل النزالء يشعرون بالقرب من 
الطبيعة في بيئة فاخرة. سيعوض عن األسقف 

المرتفعة علية مترفة من الكتان واألقطان ذات الظالل 
البيضاء، والرمادية والزرقاء الهادئة واألثاث الخشبي 

المريح المصمم خصيًصا.

 منظر داخلي لفيال فندقية بغرفتي نوم

 سيقدم فريق مشروعنا الخبير فيلتك بأعلى 
 جودة ممكنة.

سيشرف فريق التصميم الداخلي صاحب على 
 المناظر الداخلية المخصصة

إمكانية الوصول إلى العليات الخاصة المزودة 
 بحمام سباحة

 مخططات خريطة طوابق شاسعة 

شرفات مطلة على برك طبيعية مزودة بعليات 
 خشبية استوائية

أبواب زجاجية كبيرة الحجم موصلة للعلية 
 ونوافذ بابية موفرة للطاقة

عليات خاصة رحيبة مطلة على مناظر خالبة 
 للبحر الكاريبي وشواطئ رينديفو

حمامات ذات تشطيبات طبيعية من األرضية 
للسقف بالحجر بتركيبات ®LEED المريحة 

 ودورات مياه مزدوجة التدفق

أجهزة باب الدخول مزودة بأفضل نظام قفل 
 إلكتروني متقدم

نظام تكييف هواء داخلي في الفيال مزود 
 بتكنولوجيا إدارة طاقة متكاملة

 أرضية من البورسلين والخشب

حمامات جميلة مخصصة كل منها يتميز 
 بخزائن صغيرة وأحواض مزدوجة

 حمامات دش ضخمة في الداخل والخارج

 أسرة كبيرة الحجم مطلة على مناظر المحيط

 مقصورات خارجية بالحديقة لالسترخاء 
 وتناول العشاء

إنترنت عالي السرعة مزود بإمكانية الواي فاي 
 في كل مكان

 تلفزيونات بشاشة مسطحة وأنظمة 
 موسيقية متكاملة

مشروع معتمد من ®LEED )في انتظار 
الموافقة(



 

1-Bedroom Villa, Plan View

Pagoda

Bedroom BathroomSalon 

Bar

Covered
Terrace

Deck

Pool

Total Interior

Total Exterior

Total Overall

Total ft2

673

934

1607

Total m2

63

76.5

139.5

Covered
Porch

2-Bedroom Villa, Plan View

Covered Terrace

Bedroom

Bedroom

Total Interior

Total Exterior

Total Overall

Total ft2

1118

982

2100

Total m2

104

91

195

Bathroom

Bathroom

Deck

Pagoda

Salon

Bar

Pool

خرائط الطوابق
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خدمات الفيالت
والمزايا

سيمتلك مالك الفيالت الفندقية إمكانية الوصول الكاملة 
إلى الخدمة الفندقية خمسة نجوم والتسهيالت المزودة من 

فندق ومنتجع بابايا. ولضمان اإلقامة المريحة، سيزود 
فريق عاملين محترف متخصص خدمة حصيفة وبديهية 

في أي وقت.

يحتوي المطعم المطل على الشاطئ على أماكن لتناول 
 العشاء الخاص

نادي خاص للمنزل على الشاطئ خلف الشاطئ لمزيد 
 من أماكن العشاء غير الرسمية

أطعمة واردة من المزرعة العضوية التابعة لفندق 
 رينديفو باي وإجراءات محلية أخرى

بارات تقدم أفضل أنواع النبيذ، والكوكتيالت الممزوجة 
 ومشروبات الرم المميزة

 أماكن خاصو متوفرة داخل الفيال أو على الشاطئ 
لتناول العشاء

خدمات حراسة على مدر 24 ساعة، وساحة انتظار خاصة، 
 وخدمة الفندق

خدمات التنظيف والبياضات مالئمة

 إمكانية دخول مركز لياقة كامل الخدمة والمنتجع

 خدمات تدليك داخلية ومنتجع ولياقة بدنية تشمل 
 التدريب الشخصي

 ثالث حمامات سباحة، مزودة بمناظر بانورامية مطلة 
على البحر وجزر مونتيسرات وجوادالوبي

 شاليهات مخصصة مصممة بعليات مطلة على برك

خدمات تقديم أطعمة وتخطيط األمسيات من أجل 
 االجتماعات والفعاليات الخاصة

خدمات حراسة لترتيب مجموعة متنوعة من األنشطة بدًءا 
من التنزه سيًرا على األقدام أو ركوب الخيل إلى ركوب 

األلواح الخشبية أو الغطس



 التسهيالت
أحد أبرز المزايا لفندق ومنتجع بابايا. حسب المفهوم الخاص بكونه أحد 

أكثر الفنادق جماالً في العالم، تكمن في موقعه في منحدر التل بين 
األشجار ما يعني أن النزالء ستحيط بهم الطبيعة. ممرات خضراء 

خصيبة مطلة على حديقة الشاي الخاصة بالمنتجع وشاليهات المنتجع 
 الفردية حيث يقدم العالجات أفضل الخبراء.

تم نقش إرشادات التصميم الخاصة بالفندق 
بحساسية ونزاهة.

 أفضل المطاعم ذات الجودة التي تقدم األطعمة لكل األذواق

 بارات هادئة أو مثيرة

 مطعم الوجبات السريعة الخاص بمنزل الشاطئ ونادي الشاطئ

 ساحات تنس منيرة في أحضان الغابة

 جادات للسير علة األقدام أو ركوب الدراجات خالل المحمية الطبيعية

 مدرج الستضافة الفعاليات المسرحية والموسيقية

مزرعة رينديفو للوجبات المصنعة من المزرعة إلى المائدة أو ببساطة 
 اختر فاكهتك المفضلة

 فريق عمل لطيف وتلقائي ومدرب يقدم لك األطعمة حسب حاجاتك

إمكانية وصول لإلنترنت عالية السرعة في فيالتك الفندقية وفي طل 
 مكان في الفندق

 منتجع بابايا بفيالت منتجعية فردية وحديقة شاي هادئة

 قاعة جمنازيوم حديثة

 فريق عالي تلدريب من المتخصصين في الصحة واللياقة

 نادي أطفال مزود بفريق عمل ودود ومؤهل

ركوب اليخوت يوميًا وأسبوعيًا و، أو طائرات عمودية من أجل 
الرحالت اليومية أو نهاية األسبوع
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تعتبر المحافظة على مساحة 50 فدانًا خلف 
الشاطئ كمنطقة محمية طبيعية هو أمر فريد 

في اإلقليم.

االستدامة
تم نقش إرشادات التصميم الحساسة للفندق للمحافظة 

على التكامل الفني والطبيعي للمنتزه، وحماية أنواعها 
البرية البالغ عددها 360 نوًعا والتي تشمل طيور، 

ونباتات وسالحف مائية. ستضمن استراتيجية 
التطوير منخفضة الكثافة الخصوصية والحفاظ على 

الحد األدنى بنسبة 80% من الحيازة العقارية 
لرينديفو في مركزها الطبيعي.

ومن أجل وقاية التراث الطبيعي والثقافي ألنتيجوا، 
فإنه يجب احترام مناطق الجمال الطبيعي البارزة مثل 

رينديفو باي وحمايتها بطريقة تُحسن من الخبرة بها 
 من أجل األجيال القادمة من سكان الجزيرة والزوار.

يلتزم فريق فندق رينديفو باي بتشجيع سلوك مراعي 
ينفذ كل جهد نبذله من خالل المحافظة على النباتات 
والحيوانات، والطاقة والمياه والممارسات المستديمة 

وااللتزام االجتماعي واالمتداد المجتمعي. رينديفو 
باي هو ملجأ طبيعي عالمي ومكان للموزانة بين 

التقدم االجتماعي-االقتصادي والطبيعة، فنحن 
ملتزمون بأداء عملنا بنزاهة، وباحترام لكافة القيم 
والمبادئ الخاصة بموظفينا ونزالئنا، لحماية البيئة 

وذلك لخلق الثقة واأللفة في مجتمعنا وفوق كل ذلك 
لتحسين جودة الحياة لآلخرين.

تم نقش إرشادات التصميم الخاصة 
بالفندق بحساسية ونزاهة.

► شاطئ رينديفو
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 أنتيجوا وباربودا
لتمتعها بمناخ معتدل طوال العام، وشواطئ ساحرة 
وحياة برية، وجغرافية طبيعية مذهلة تعتبر أنتيجوا 

وباربودا أحد أكثر الوجهات العالمية االستثنائية. 
انغمست الدولة المستقلة المتحدثة اللغة اإلنجليزية 

العضوة بمجموعة التاج البريطاني الكومنويلث والتي 
تأتي على رأسها الملكة إليزابيث الثانية، في التاريخ 
وجذبت العديد من المقيمين الدوليين، الذين يشكلون 

مع تعداد سكان محليين يتسمون بالود يبلغ 85.000 
نسمة ما يجعل الدولة مكان مريًحا جدًا للزيارة 

واالندماج. وبإمكانية الوصول المباشر يوميًا من 
أوروبا وأمريكا الشمالية ولكونها محور اإلبحار 

باليخوت في الكاريبي، فتعتبر أنتيجوا وباربودا ملتقى 
العالم البسيط، والطبيعي والمحمي.

◄ تمتع بالمنظر الجذاب من أعلى مرتفعات 

شيرلي الذي يطل على الميناء االنجليزي
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نمو السياحة في منطقة الكاريبي
لطالما كانت السياحة أحد أكثر الصناعات ثباتًا في عملية 

النمو على مستوى العالم منذ فترة طويلة. ففي عام 
2014 زادت نسبة السياحة الكلية بمقدار 4.7% لتصل 

 إلى ما يزيد على مليار سائح*.

ولقد نمى حجم السياحة في منطقة الكاريبي في الفترة ما بين 
عام 2010 وعام 2014 بما يزيد على 20%**، مع 

زيادة في نسبة إشغال الفنادق من 61% في المتوسط إلى ما 
يزيد عن 68%**، هذا فضالً عن زيادة إجمالي عائدات 

الفنادق بنسبة %21**. 

والجدير بالذكر أنه من المتوقع أن تزداد هذه األرقام 
بنسبة 5% في عام 2015.

ومن المالحظ أن السياحة في منطقة الكاريبي قد أخذت 
في اإلزدياد على مدار العقود الماضية بصورة ثابتة، 

حيث يقصدها السائحين من أمريكا الشمالية وأوربا بنسب 
تقترب من التساوي. وقد تضاعفت عائدات السياحة في 

الفترة ما بين عام 1994 وعام 2008، ومن المتوقع أن 
تشهد تضاعفًا آخر في العشر سنوات التالية.**

 نمو حجم الثروات
 االستثمار في العقارات الفاخرة مقابل 

العقارات المتوسطة
كما هو موضح في تقرير الثروات الخاصة السنوي الصادر 
عن مصرف سيتي بنك، خالل األعوام 2008 - 2013، 
كانت أعلى نهاية سوقية هي األكثر مرونة إلى حد بعيد من 

حيث الحفاظ على قيمة االستثمارات العقارية. ويقع فندق 
Papaya Hotel & Spa على خليج ريندفو 

)Rendezvous ( في المنطقة المميزة من الجزء 
الشرقي من بحر الكاريبي. 

كما أظهر تقرير الثروات العالمي الصادر مؤخًرا عن 
مجموعة كريدي سويس )Credit Suisse( زيادة مذهلة 
في الثروة والثراء على مدار األعوام القليلة الماضية. ولهذا 

سوف يعمل فندق Papaya Hotel & Spa على 
استهداف هذا السوق، وذلك عبر توفير أرقى الخدمات 

الفاخرة والتنظيم متميز.

 وفي عام 2014، زاد حجم الثروة العالمي بمقدار %8.3 
أو ما يعادل 20.1 مليار دوالر، وفي عام 2013 كانت 

 الزيادة أكثر من هذه النسبة، حيث بلغت قيمة الزيادة 
21.9 مليون دوالر، وهو ما يتعدى إجمالي الثروات 

المفقودة في األزمات االقتصادية في الفترة ما بين عام 
2008 إلى 2012 في عام واحد***.

ويتواجد ما يفوق 2/3 من حجم الثروة العالمية في سوقّي 
السياحة الرئيسيين في منطقة البحر الكاريبي – شمال أمريكا 

وأوروبا، وبحلول عام 2019 من المتوقع أن يزداد حجم 
الثروة العالمية بنسبة %40 أخرى، وبهذا سوف يصبح 
إجمالي المليونيرات ما يزيد عن 50 مليون مليونيًرا***.

PaPaya Hotel & SPa موقع فندق
يطل فندق Papaya Hotel & Spa على أحد أجمل 
الشواطئ في بحر الكاريبي، كما يبتعد الفندق عن خليج 

ريندفو )Rendezvous( الُمستقل ما يقل عن 3 كيلومتر 
عبر الطريق من الساحل الجنوبي لجزيرة أجوينتا 

.)Antigua chic(

مسكن للعديد من مشاهير العالم مثل جورجو أرماني وأريك 
 )Antigua( كالبتون وأوبرا وينفري، وتحتل جزيرة أنتيغوا

جزًء كبيًرا من سوق السياحة في منطقة الكاريبي، إذ أن 
الساحل الغربي هو جوهرتها الفائزة. كما يزورها ما يزيد 

عن 20,000 يخت خاص سنويًا، كما يوجد بالجنوب أثنين 
من أجمل الخلجان الطبيعية، وهما الميناء اإلنجليزي 

عوامل االستثمار الرئيسية

)English Harbour( و ميناء فالموث 
.)Falmouth Harbour(

ولقد كان الميناء اإلنجليزي مقًرا للبحرية البريطانية 
لمئات السنين، وتتميز خلجان الميناء المحمية 

وشطئانه ذات الرمال البيضاء بالتفرد والجاذبية 
الخالبة، حيث يجمع حاليًا بين أصالة المواقع 

 Nelson( التاريخية مثل موقع نيلسون دوكيارد
Dockyard( والفنادق الفاخرة، فضالً عن عدد من 

المطاعم األوروبية الراقية في المنطقة.

 )Rendezvous( لمدة 80 عاًما ظل خليج ريندفو
مملوًكا ألسرة واحدة غير مطوًرا أو ُمحدثًا بالقرب من 

هذين المينائين، مع تميز شاطئه بالرمال الناعمة 
وموقعه الهادئ. ولهذا عملت خطة تطوير الخليج 

وفندق Papaya Hotel & Spa على استغالل هذه 
العوامل الطيبعية الفريدة، باإلضافة إلى المزرعة 

العضوية والمحمية الطبيعيةالتي تشغل مساحة 50 فدانًا 
والموجدة خلف شاطئ الخليج، مع اعتماد خطة 

التطوير على مصادر الطاقة المتجددة، ولقد تم تصيم 
الفندق ليجذب الفئة العليا من سوق السياحة، التي تمر 

في المناطق المجاورة كل موسم بالفعل. 

PaPaya Hotel & SPa إدارة فندق
لعل أحد أكثر األسباب المقنعة لالستثمار في فندق 

Papaya Hotel & Spa هو وجود أنجيلو 
زراجوفيا، وهو مبدع ومدير أغلب الفنادق الشهيرة في 

دولة كوستاريكا. إذ ما يزال فندق تابكون )وهو أول 
فنادقه( الفندق والمنتجع األكثر زيارةً في كوستاريكا، 

 Nayara Hotel Gardens & كما حقق فندق
Spa نجاًحا باهًرا، وهو أحدث فنادقه( والذي تم تصميم 

فندق Papaya ليصبح على غراره.



 Nayara Hotel تم افتتاح فندق
Gardens & Spa عام 2009 في 

خضم األزمات االقتصادية، ومع هذا 
استطاع الفندق أن يتخطى نسبة %90 من 
اإلشغال في المتوسط على مدار السنوات 
الخمس التالية لالفتتاح، فضالً عن تحقيق 
أعلى متوسط أسعار يومي )ADR( في 

المنطقة. ولقد أدي الدمج بين الخدمة الراقية 
والدعاية الجيدة إلى تحقيق مثل هذه النتائج 

العظيمة.

ولعل األكثر إثارة في األمر هو التقدير 
العالمي الذي تلقاه الفندق. وفي الربع األول 

 Nayara من عام 2015، تم تصنيف فندق
ليحتل المرتبة الثانية في العالم حاليًا لدي 

مستشاري الرحالت، كما يحتل الفندق المرتبة 
الخامسة في كٍل من موقع )كونديه ناست 
 Condé Nast Traveller )ترافيلر
وموقع )ترافل( Travel + والمجالت 

الترفيهية.

أنشأ أنجلو زارجوفيا أربعة فنادق، حصلت 
جميعها على التقدير واإلشادة بتصميماتها 
ومستويات تقديم الخدمة فيها، ولهذا سوف 

يعمل فندق Papaya على ترسيخ مثل 
هذه القدرات في أحد أكثر المواقع السياحية 

رواًجا في العالم.

منظمة السياحة العالمية   *  
منظمة السياحة في منطقة الكاريبي   **  

  ***   تقرير الثروة العالمية لعام 2014 الصادر عن مجموعة كريدي 
)Credit Suisse( سويس
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الجنسية
في عام 2013، أعلنت حكومة أنتيغوا وباربودا عن برنامج استثماري للحصول على الجنسية للمستثمرين الذين 

يستثمرون في تطوير العقارات الُمعتمدة، مما يجعل هذه األدوات االستثمارية فريدة ومتميزة. ومن ثم يستطيع 
المستثمر وزرجته وباقي أفراد العائلة الحصول على الجنسية في فترة زمنية من 3 إلى 5 أشهر، وذلك وفقًا لمدى 

نجاح الطلب، ولهذا البرنامج العديد من الفوائد ومنها:

السفر

الحصول على تأشيرة سفر مجانية لما يقرب من 
131 دولة بما في ذلك كندا والمملكة المتحدة 

وسويسرا ودول االتحاد األوروبي ودول منطقة 
تشينجين )Schengen( الثماني وعشرين جميعًا، 

 فضالً عن دول الكومنولث البريطاني األخرى

الجنسية المزدوجة

جنسية مزدوجة لمدى العمر للمستثمر وكافة أفراد 
 العائلة

المزايا الضريبية

ال يوجد بدولة أنتيغوا & باربودا أرباح رأسمالية أو 
ضرائب عقارية كما ال يتم حساب ضرائب على 

 األموال التي يتم جمعها خارج الدولة*

الحد األدنى لإلقامة 

 5 أيام إقامة في األعوام الخمسة األولى

مزايا دول الكومنولث

معاملة تفضيلية محتملة في المملكة المتحدة، فعلى 
سبيل المثال، قد يستطيع األطفال الدراسة في المملكة 

المتحدة، الحصول على تأشيرة مجانية والعمل لمدة 
 عامين بعد ذلك دون الحاجة لتصريح عمل

أسلوب الحياة

يستطيع المواطنون الجدد البقاء في أنتيغوا & باربودا 
المدة التي يشاؤنها. كما توفر الدولة أسلوب حياة خالي 
من التوتر في واحد من أفضل الظروف الجوية على 

مستوى العالم

* قابلة للتطبيق على ضرائب اإلقامة

► الميناء اإلنجليزي



بعض النصائح السريعة
 المنطقة 

 180 ميل مربع )أنتيجوا 108، باربودا 72(
)442 كيلومتر مربع(

 عدد السكان
80000 مواطن تقريبًا )تعداد 2011(

 المناخ 
مناخ استوائي دافئ على مدار السنة، من 24 إلى 36 درجة وفقًا 

للوقت من العام

 العملة 
 .)eCD(دوالر شرق الكاريبي 

النسبة الثابتة 2.68 دوالر شرق الكاريبي = 1 دوالر أمريكي 
كما يتم قبول التعامل بالدوالر األمريكي في كل مكان تقريبًا

 المنطقة الزمنية 
.Gmt -4 توقيت األطلسي

 العاصمة 
سانت جونز

  الجهد الكهربائي
110 كما يمكن وجود 220 فولت في الجزيرة

 التعليم 
معدالت تعليم عالية ومؤسسات تعليمية وجامعتين وعدد من كليات 
الطب باإلضافة إلى أفضل المدارس الثانوية في المنطقة ومدارس 

ثانوية حكومية جيدة

اللغات
اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسمية - والكرويل المحلية والفرنسية 

باإلضافة إلى تحدث اإلسبانية في عدد من المناطق

 الصحة 
يتوافر ممارسين عامين ومستشفيات وعيادات حكومية وأخرى خاصة

 التمثيل الدبلوماسي 
سفارات وقنصليات في كافة أرجاء العالم

 الحكومة 
معاليي. غاستون براون، حزب العمال في أنتيجوا

 النظام السياسي
برلماني ديمقراطي

 التوجه السياسي 
 اجتماعي / ديمقراطي

 رئيس الدولة 
جاللة الملكة إليزابيث الثانية

 تاريخ االستقالل 
1 نوفمبر 1981

 االقتصاد 
 السياحة والبنوك والصناعات الخفيفة

 التجارة
الصادرات الرئيسية: السياحة واألقطان والفاكهة والخضروات الواردات الرئيسية: 
المنتجات البترولية والطعام واآلالت والبضائع المصنوعة وتوفر السياحة ما يزيد 
عن 80% من العمالت األجنبية هذا بجانب إسهامتها المباشرة وغير المباشرة أي 

ما يزيد على نصف الناتج المحلي

وسائل التواصل

 ،Papaya Hotel & Spa لمعرفة المزيد حول ملكية فندق
يرجى االتصال بنا على: 

هاتف: 8586 562 268 1 +
 أو على البريد اإللكتروني التالي: 

info@papayaantigua.com 
www.papayaantigua.com

إخالء المسؤولية: نظًرا إلعداد هذه المواد بغرض إرشاد المشترين المحتملين فقط، لهذا فهي ال تعتبر جزًءا من أي عرض أو تعاقد، ونوضح أنه برغم الجهود المبذولة لتوضيح أي بيان أو وصف أو أي تعليق آخر وارد داخل هذه المواد، يتعين على أي شاري أن يجري 
أبحاثه الخاصة ليتحقق منها. كما نوضح أن الرسوم التوضيحية هي عبارة عن زيادات فكرية فنية، ومن ثم قد ال تعكس الصورة النهائية للمشروع. كما ال يقدم المطور أي ضمانات أو تفويضات أو تعهدات سواء كانت صريحة أو ضمنية، فضالً عن عدم تحمل المسؤولية 

القانونية، سواء المباشرة أو غير المباشرة، أو المسؤولية عن دقة أيَّة معلومات أو اكتمالها أو مدى جدواها. ومن ثم يوصى باستشارة القانونيين حول أي من القضايا الواردة في هذه المواد.
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