
المنتجعات الفاخرة الت يملها المشاهير

الترويج لفندق جديد أو تم تجديده يعتبر أمر حاسم جدا ف مرحلة ما قبل افتتاحه.
ويمن للمشاهير جعل التسويق فعاال بشل ملحوظ. وهناك العديد من قصص النجاح
.لمشاهير حولوا فنادق إل وجهات مفضلة لدى العديد من المصطافين

ويعتبر فندق نوبو ف الس فيغاس مثاال جيداً، حيث روبرت دي نيرو هو جزء من فريق إعادة إحياء الفندق. ويخطط الفندق لمزيد
من التوسع بالمملة العربية السعودية، ولندن، والبحرين. وكذلك فندق غرينتش الذي يعتبر جزء آخر من مشاريع دي نيرو الذي
.يمتلك هذا الفندق المعروف ف مدينة نيويورك

وقد شارك المصممون أيضاً ف العالمات الفندقية ف كثير من األحيان. وعل سبيل المثال ديان فون فورستنبرج ساهم بشل
كبير ف تصميم فندق بنتهاوس الجديد والذي يقع ف جزيرة هايمان األسترالية، وشاط كاباناس من سانت ريجيس برينسفيل كان
من عمل ترينا ترك. أما المغن الشهير لين كرافيتز فان المتعاون الرئيس ف فندق نيو ساوث بيتش ف إس إل إس ساوث
بيتش. ومن ناحية أخرى، فقد تم تصميم العديد من العقارات الفخمة ف أوروبا والشرق األوسط من قبل بيوت األزياء البرى مثل
ينو، وفيرساتشفيراغامو، وموس.

وتتضمن عقارات أخرى مملوكة جزئيا أو كليا لمشاهير ما يل:

.فنادق ترامب: هذه الفنادق منتشرة ف معظم أنحاء العالم وتأسيسها يعتمد إل حد كبير عل الشهير دونالد ترامب

ذا كالرنس: وهو موجود ف جمهورية أيرلندا. وقد اشترك نجم الروك بونو وعضو فرقته ذا إيدج ف ملية العقار ف عام 1992
.عندما كان يجري تجديده

منتجع سندانس ف والية يوتا: تم شراءه من قبل روبرت ريدفورد ف عام 1969. وهو المان المفضل لثير من الناس وعشاق
.األفالم الذين يأتون للمهرجان كل شتاء

.فندق بيدفورد بوست ف نيويورك: وهو المان المفضل للمشاهير. وريتشارد جير هو شخصيته البارزة

منتجعات كوبوال: هذه الفنادق موجودة ف بليز، واألرجنتين، وغواتيماال، وإيطاليا. وه عبارة عن استثمارات لصانع األفالم
.الشهير فرانسيس فورد كوبوال

آرييل ساندس ف برمودا: ويقع عل قطعة من األرض تبلغ 14 فداناً. ومن بين المساهمين الرئيسيين ف هذا االستثمار الزوجان
.المعروفان مايل دوغالس وزوجته كاثرين زيتا جونز

.قصبة تمادوت ف المغرب: وريتشارد برانسون هو صاحب هذه المنشأة السياحية الفاخرة

فندق تيتياروا، ف بولينيزيا الفرنسية: تم شراء هذه المنشأة من قبل مارلون براندو ف ستينات القرن الماض أثناء تصوير أحد
.أفالمه ف تلك المنطقة

هذه الوجهات الشهيرة والجميلة بها أيضاً مشاهير عالميون يشاركون ف :كرمل باي ذا س ميشن رانش وفندق سيبرس ف



.مليتها. فميشن رانش مملوكة للينت إيستوود ف حين أن دوريس داي هو صاحب فندق سيبرس
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