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DUKES Dubai hotel rounds out leadership line-up                      
with appointment of EAM Rooms 

 

Mike Vroom appointed as Executive Assistant Manager in charge of Rooms; 
luxury hotel and hotel apartments on Palm Jumeirah to bring best of British to 

Dubai  
 

Dubai-based luxury property developer and holding company Seven Tides 
International has named the newest member of its opening executive team with 
the appointment of Mike Vroom as Executive Assistant Manager – Rooms for its 
latest five-star hospitality venture, DUKES Dubai on Palm Jumeirah.  

A graduate of the International Hotel School of the American Hotel & Lodging 
Association, he will lead the rooms division operation for both the 273-room hotel 
and 227 hotel apartments, and brings with him extensive experience garnered 
from key roles in leading luxury properties in his native South Africa. 

“Mike is a young dynamic hotelier with a proven track record in the key areas of 
revenue growth and business optimisation, as well as having an excellent 
operational eye for detail, which is something that will define the DUKES Dubai 
experience,” said Abdulla Bin Sulayem, CEO, Seven Tides International.  

Vroom joins the DUKES team directly from a senior role with a duo of leading 
South African properties, the luxury boutique Queen Victoria Hotel and Dock 
House Hotel in Cape Town, where he was resident manager for both locations. 

Prior to that, he was in charge of the entire rooms operation at the all-suite Saxon 
Hotel, Villas and Spa, which entailed hands-on responsibility across an extended 
remit including reservations, concierge, housekeeping, and the 24/7 butler 
service. 

A highlight of his career progression to date, Vroom was previously manager of 
the hotel’s exclusive villas product, which he managed from pre-opening, as well 
as heading up the butler services team. 

He also has estate management experience, which will prove extremely useful in 
the DUKES Dubai pre-opening phase, having worked for Sol Kerzner, owner of 
Kerzner International, as Assistant Estate Manager at the iconic Leeukoppie 
Estate in the prestigious Hout Bay area of Cape Town. 

“We are also excited by Mike’s food and beverage background, as he has worked 
in some of South Africa’s best known fine dining establishments such as the Cape 
Grace Hotel in Cape Town. As a great team player, I am confident that this will 
add even more value when it comes to creating a seamless relationship between 
rooms and F&B, and will wow our guests from day one,” said Mete Atakuman, 



General Manager, DUKES Dubai.  

“I’m delighted to be in the Emirates and, more importantly, to be joining Seven 
Tides International. The property has a unique positioning and a strong 
standalone identity, and I look forward to working with my team and the senior 
management to put DUKES Dubai on the map as a luxury hotel with a difference,” 
said Vroom.  

Centrally located on the trunk of Palm Jumeirah, just 10 minutes’ drive from Dubai 
Marina and Sheikh Zayed Road, and only 45 minutes from Dubai International 
Airport, DUKES Dubai hotel and hotel apartments is set to add a distinctly British 
flavour to the city’s luxury hospitality offering.  

The 273-room hotel and 227 hotel apartments will offer world-class leisure, 
conference and entertainment facilities including a stunning private beach, indoor 
pool, outdoor infinity pool and state-of-the-art gym, along with a number of food 
and beverage outlets.  

For more information, please visit www.dukesdubai.com or www.seventides.com  
 

-ENDS- 
 
Photo caption: Mike Vroom, Executive Assistant Manager – Rooms, DUKES 
Dubai.  
 
About Seven Tides International 
 
Based in Dubai, the 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. 
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مایك بروم یتولى مسؤولیة قسم الغرف الفندقیة في الفندق الفاخر في النخلة جمیرا الذي سیضفي اللمسة 

 ي عند تدشینھ في الربع األول العام المقبلالبریطانیة في دب

 تعیین مدیر مساعد تنفیذي في قسم الغرف في فندق دیوكز دبي

أعلنت سیفن تایدز، شركة التطویر العقاري الفاخر والشركة القابضة، عن تعیین مایك فروم بمنصب 
م، دیوكز دبي، مساعد لقسم الغرف في مشروعھا الفندقي األحدث فئة خمس نجوالتنفیذي المدیر ال

 والمقام في النخلة جمیرا. 

ھ مناصب مھمة في فنادق فاخرة في ویتمتع مایك بخبرة واسعة في مجال الضیافة من خالل شغل
وطنھ األم جنوب أفریقیا. وھو متخرج من كلیلة الفنادق الدولیة التابعة للجمعیة األمریكیة للفنادق 

غرفة وفي  273ي فندق سیفن تایدز المؤلف من والضیافة وسیتولى قیادة عملیات قسم الغرف ف
 شقة. 227الشقق الفندقیة البالغ عددھا 

مایك أحد الوجوه الشابة ، "یعتبر  الدولیة سفن تایدز الرئیس التنفیذي لشركةعبد هللا بن سلیم ویقول 
مة في نمو المتمیزة في قطاع الفنادق حیث یملك سجالً حافالً في العمل في القطاعات الرئیسیة المساھ

االیرادات وتطویر األعمال. وفضالً عن ذلك، فھو یتمتع برؤیة تشغیلیة ممتازة لما یتعلق بالتفاصیل، 
  وھو األمر الذي یمیز عالمة دیوكز دبي." 

ً من بعض المنشآت الفندقیة الرائدة في جنوب أفریقیا  ھذا، وینضم فروم إلى فریق دیكوز دبي قادما
ریا، وھو فندق بوتیك فاخر، وفندق دوك ھاوس في كیب تاون، حیث في كل من فندق كوین فكتو

 شغل منصب مدیر مقیم في ھذین الفندقین. 

وقبل ذلك، تولى مسؤولیة عملیات كافة الغرف التابعة في فندق وفلل وسبا ساكسون متكامل األجنحة، 
ت الشخصیة على حیث تضمنت مھامھ المباشرة الحجوزرات والكونسیرج والتدبیر المنزلي والخدما

 مدار الساعة. 

وتتمثل إحدى محطات العمل البارزة في عمل فروم في شغلھ منصب مدیر الفلل التابعة للفندق حیث 
 أدار عملیات ما قبل االفتتاح وكذلك فریق الخدمات الشخصیة. 

مة ویتمتع بروم بخبرة أیضاً في مجال إدارة العقارات حیث عمل مع شركة سول كیرزنر، مالكة عال
ً منصب مدیر العقارات المساعد في لیوكوبي العقاري المقام في  كیرزنر انترناشیونال وشغل أیضا
خلیج ھاوت الفاخر في كیب تاون. وستسھم ھذه الخبرة بشكل نافع في المرحلة التي تسبق افتتاح 

 مشروع دیوكز دبي. 

یة لما یتمتع بھ مایك من ، "نحن مسرورون للغامیتي اتاكومان المدیر العام لدبي دیوكزویضیف 
خبرة في مجال األغذیة والمشروبات بعد أن عمل مع بعض أرقى المنشآت المعروفة في جنوب 
أفریقیا مثل فندق كیب جریس في كیب تاون. وإنطالقاً من تحلیھ بروح عمل الفریق،  فأنا على ثقة 

سم الغرف والمأكوالت تامة بأن ھذا األمر سیضفي قیمة لما یتعلق بتعزیز العالقة ما بین ق



 والمشروبات ویعمل في الوقت ذاتھ على تعزیز تجربة  الضیوف بشكل كبیر ومنذ الیوم األول." 

أنضم إلى فریق عمل سیفن ومن جانبھ یقول بروم، "أنا سعید للغایة أن أكون ھنا في دولة اإلمارات و
تایدز انترناشیونال. وفي  الحقیقة، یتمتع ھذا المشروع بمكانة فریدة وھویة متمیزة بشكل فعال، 

دیوكز دبي على خارطة الفنادق الفاخرة بنحو وأتطلع للعمل مع فریقي ومع اإلدارة العلیا لوضع 
 متمیز." 

 ً ً وشققا ً على جذع ویذكر إن مشروع دیكوز دبي الذي یضم فندقا ً مركزیا النخلة ’فندقیة یحتل موقعا
دقیقة عن مطار دبي  45ویبعد مسافة عشر دقائق عن مرسى دبي وشارع الشیخ زاید و‘ جمیرا

 الدولي. وسیسھم في تحقیق إضافة  متمیزة للعبق البریطاني في قطاع الضیافة الفاخر في دبي.  

بدخول  شقة 227فندقیة البالغ عددھا غرفة والشقق ال 273ویحظى ضیوف الفندق المؤلف من 
إلى مرافق الترفیھ العالمیة بما فیھا بركة سباحة رائعة وبركة سباحة داخلیة وبركة أخرى حصري 

 خارجیة وقاعة رشاقة بمعاییر عالمیة إضافة إلى المطاعم ومرافق الترفیھ الخمس في أعلى الفندق. 

 

 .www.seventides.comوكذلك:  www.dukesdubai.comلمزید من المعلومات زیارة الموقع: 

 

-إنتھى-  
 

 
 معلومات عن سیفین تایدز انترناشیونال

. تركز 2004ھي شركة خاصة قابضة مقرھا في دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ذات توجھ دولي أنشئت في عام 
الشركة حالیا على قطاعات الضیافة والعقارات، شعارھا التفكیر الھجومي والعمل بروح االبتكار وخلق شراكات 

استراتیجیة   والتصرف بسرعة. والنتیجة ھي عبارة عن محفظة حالیة من المنتجات تتراوح بین عملیات االستحواذ 
یة والمجمعات متعددة االستخدامات في المدینتین الرئیسیتین لندن على فنادق تاریخیة ومبان تجاریة إلى األبراج السكن

 www.seventides.comودبي. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة 

 

 لالتصال اإلعالمي:
 

 محمد عویني
 منسق العالقات العامة
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