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Tristan de la Porte takes the helm at new DUKES Dubai hotel 

Tristan de la Porte du Theil has been appointed General Manager of DUKES Dubai 
hotel and residences on the Palm Jumeirah. 

Tristan, who joins from Tonino Lamborghini Hotels & Resorts, in China, boasts an 
extensive CV, with a considerable knowledge of the luxury market in China and 
South East Asia – two key feeder markets for the new DUKES Dubai hotel. 

He is no stranger to opening hotels, having previously been involved in the launch of 
two hotels in China while, over the last seven years, he has opened and overseen 
renovations at numerous restaurants, bars and other stand alone, independent and 
branded food and beverage operations in Thailand and throughout Cambodia and 
China.  

Debrah Dhugga, Managing Director, DUKES Dubai, said: “Tristan is a really solid 
operator, with true international five-star hotel experience and brings exciting 
leadership to DUKES Dubai. 

“First of all, he has a great deal of experience opening new hotels and independent 
food and beverage outlets, which is particularly important as DUKES Dubai is home 
to six restaurants and bars. 

“In addition to that, after spending nine years working in South East Asia for a five-
star brand, he not only understands the Asian markets, which we have identified as 
key source markets, he also understands luxury, especially when delivering five-star 
service as well as maintaining first class quality, consistently.  

“Completing the ideal candidate profile, Tristan has had four years’ experience in the 
local and regional markets after managing five-star F&B operations in both Dubai 
and Jeddah.”   

A graduate of Swiss hospitality school Glion Institute of Higher Education, Tristan 
holds Bachelor degrees in Hospitality and Tourism Management and International 
Hospitality Management.  

 



He said: “The five-star luxury market in Dubai is extremely competitive but we aim to 
carve out a niche with our warm, welcoming contemporary product, combined with 
classical British service standards, that the award-winning DUKES London has 
excelled at for many years,”  

“I am also impressed with DUKES’ food and beverage offering. Quite apart from the 
exceptional F&B teams, we not only have the long-established West 14th – a Dubai 
institution when it comes to steak – but we are also home to the first multi-award 
winning Khyber (Indian restaurant) outside of Mumbai.  

“Elsewhere we have our signature Great British Restaurant (GBR), for which we 
have capitalised on one of the most significant trends to hit F&B over recent years – 
the re-emergence of British culinary classics. We have also exported the signature 
DUKES bar to Dubai, along with a traditional menu.” 

Owned by luxury hospitality developer Seven Tides, DUKES Dubai is located on the 
west trunk of the stunning Palm Jumeirah, and marries Arabian luxury and British 
charm to reimagine one of the most successful heritage brands to come out of the 
UK. 

DUKES Dubai comprises 279 guestrooms and 287 fully furnished apartments – 
including 64 suites and the women’s only Duchess Floor – along with a private 
beach club, and spa.  

-Ends- 

Photo caption: Newly appointed General Manager at DUKES Dubai, Tristan de la Porte 
du Theil 

 

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

 

About DUKES Dubai 

 

DUKES Dubai, owned by Seven Tides International, brings 279 guestrooms and 287 hotel 
apartments to the hotel scene, together with 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 five food and beverage outlets.  

 

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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بیان صحفي          24 مایو 2017  

تریستان دیال بورت مدیرا عاما لفندق دیوكس دبي الجدید 
أعلن فندق ورزیدانس دیوكس دبي الجدید في جزیرة النخلة بدبي عن تعیین تریستان دیال بورت دوتیل 

مدیرا عاما للفندق قادما من فنادق ومنتجعات تونیو المبورجیني في الصین. 

ویمتلك دوتیل سیرة مھنیة حافلة بخبرة مھمة في قطاع الفنادق الفخمة في الصین وجنوب شرق آسیا 
والتي تعتبران من أھم األسواق التي یستقطبھا فندق دیوكس دبي.  

كما كان دوتیل فاعال في مراحل افتتاح الفنادق الجدیدة حیث كان سابقا مسؤوال عن اطالق فندقین في 
الصین فیما كان خالل السنوات السبع الماضیة مسؤوال أیضا عن افتتاح واإلشراف على العدید من 

المطاعم التابعة للفنادق أو القائمة بحد ذاتھا في تایلند وكمبودیا والصین.  

وقالت دیبرا دوغا المدیر التنفیذي لفندق دیوكس دبي:" یعتبر تریستان مدیرا غایة في الكفاءة مع خبرة 
دولیة حقیقیة في فنادق الخمس نجوم وستكون لخبراتھ القیادیة فائدة جمة لدیوكس دبي". 

وأشارت إلى أن ھذه الخبرة تتمثل اوال في خبرتھ الواسعة في افتتاح الفنادق الجدیدة والمطاعم المستقلة 
وھذا جانب في غایة األھمیة لدیوكس دبي حیث یضم ست مطاعم مختلفة. 

وأضافت قائلة:" إضافة لذلك وبعد أن أمضى تسع سنوات في جنوب شرق آسیا یعمل لدى عالمة تجاریة 
من فئة خمس نجوم فھو یفھم تماما األسواق اآلسیویة التي تعتبر أسواقا رئیسیة لفندقنا، كما أنھ یدرك 

تماما مفھوم الفخامة خاصة ما یتعلق بتقدیم خدمات الخمس نجوم والحفاظ على النوعیة من الدرجة األولى 
بصورة متواصلة وسلسة". 

وقالت أیضا أن تریستان یمتلك خبرة اربع سنوات في االسواق المحلیة واالقلیمیة حیث كان قد أدار 
مطاعم من فئة خمس نجوم في دبي وجدة األمر الذي یجعل منھ الشخص المناسب لھذا الفندق. 

ویحمل تریستان الذي تخرج من معھد غالیون للتعلیم العالي الفندقي السویسري شھادة اإلجازة في اإلدارة 
الفندقیة والسیاحیة واالدارة الفندقیة الدولیة.  

 وقال تریستان:" تتمیز السوق الفندقیة الفخمة في دبي بالتنافسیة العالیة إال أننا نعتزم احتالل مقام ممیز 
لفندقنا الدافىء والمضیاف والمعاصر المتكامل بمعاییر الخدمة البریطانیة التقلیدیة والتي تمیز بھا فندق 

دیوكس لندن الحائز على جوائز لسنوات طویلة". 



وأضاف:" أثارت مطاعم دیوكس دبي اعجابي فعال فھناك مثال مطعم ویست 14  الذي یعتبر مدرسة 
قائمة بحد ذاتھا بدبي في مجال الستیك، كما یوجد لدینا مطعم خیبر الھندي الحائز على جوائز عدیدة وھو 

أول فرع لھذا المطعم الشھیر خارج مومباي".   

وتابع قائال:" كما یوجد لدینا مطعم جریت بریتش ریستورانت (جي بي آر) البریطاني الممیز الذي حقق 
شھرة واسعة عالمیا في السنوات األخیرة في إعادة إحیاء المأكوالت التقلیدیة البریطانیة ھذا فضال عن 

جلب قوائم المشروبات الشھیرة لدیوكس". 

جدیر بالذكر أن دیوكس دبي الذي تمتلكھ شركة سیفن تایدز لتطویر الفنادق الفخمة یقع في جزیرة النخلة 
على منطقة الجذع ویتمیز بالجمع بین عناصر الفخامة العربیة واألناقة االنجلیزیة لیكون من أكثر 

العالمات التراثیة نجاحا التي تأتي من المملكة المتحدة. 

ویضم دیوكس دبي 279 غرفة و287 شقة فندقیة مفروشة مع 64 جناحا وطابق الدوقة الخاص بالنساء 
فقط مع نادي شاطئي خاص وسبا.  

-انتھى- 

الصورة: المدیر العام الجدید لفندق دیوكس دبي تریستان دیال بورت دوتیل 

 www.seventides.com أو www.dukesdubai.com :لمزید من المعلومات یرجى زیارة

لمحة حول دیوكس دبي: 

یضم فندق دیوكس دبي المملوك من قبل "سیفن تایدز" 279 غرفة و227 شقة فندقیة باإلضافة إلى 
مرافق عالمیة المستوى للترفیھ والمؤتمرات بما فیھا الشاطئ الخاص المدھش وحوض السباحة الداخلي 

وحوض السباحة الخارجي بدون حواف وصالة اللیاقة المتطورة فضالً عن 5 مطاعم ممیزة.  

لمحة عن سیفن تایدز: 

سیفن تایدز ھي شركة قابضة خاصة یقع مقرھا في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتم 
تأسیسھا في عام 2004. تركز الشركة حالیاً على قطاعات الضیافة والعقارات، وتھدف إلى التوسع عبر 

العمل بروح االبتكار وخلق الشراكات االستراتیجیة واالستفادة من الفرص المتاحة من أجل تعزیز 
محفظتھا التي تشمل العدید من الفنادق العریقة، والمباني التجاریة، واألبراج السكنیة، والمجمعات متعددة 

االستخدامات في مدینتي لندن ودبي. 
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