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مدينة أكوافنتشر المائية في أتالنتس دبي تدخل موسوعة غينيس بتحقيقها رقمًا قياسيًا  
 عالمياً 

يمكن لدبي اآلن أن ترحب رسميًا بماليين السياح كل عام في أكبر حديقة مائية في   العالمية مع اإلنضمام إلى موسوعة غينيس

 العالم 

 
عن دخولها في منتجع أتالنتس النخلة دبي أعلنت مدينة أكوافنتشر المائية  - 2022أكتوبر  4دبي، اإلمارات العربية المتحدة؛ 

القياسية، حيث سجلت أكبر عدد من   المائية، مما يجعلها رسميموسوعة غينيس لألرقام  المائي األكبر في   اً المنزلقات  المنتزه 

   العالم.

القياسية في موسوعة غينيس عالميًا، ليؤكد أوي أكبر عدد من األرقام  التي حققت  إمارة دبي  تي هذا اإلنجاز في سياق مسيرة 

وتتم عملية التحقق من الرقم القياسي   المائية سنويًا.ي المغامرات  ستقطاب الماليين من محب  إفي    المائية   أكوافنتشر  مدينةية  ر ستمراإ

وسجلت مدينة أكوافنتشر   من خالل تصوير مقطع يوثق تجربة كل منزلق مائي وإرساله إلى فريق موسوعة غينيس من الحكام.

 منزلقًا. 41قياسيًا عالميًا جديدًا بخمسين منزلقا مائيًا متفوقة بذلك على العدد السابق الذي يبلغ  المائية رقماً 

 

ضمن رحلة التحول المميزة التي تقودها لتصبح بذلك أكبر حديقة المائية  أكوافنتشر    لمدينةويعد هذا الرقم القياسي اإلنجاز األحدث  

م في المنطقة، إذ توفر لضيوفها تجارب ترفيهية ال مثيل لها. كما    ستثنائيةإمائية في العالم باإلضافة لكونها وجهة مستقلة و  تقد 

التجارب واألنشطة المسلية للزوار من خالل شاطئ يمتد لمسافة   منتزهات الوجهة الثالث الحافلة بالتشويق، باقة متكاملة من 

 هكتار تضم رقمًا قياسيا  من المنزلقات المائية. 22.5من المرافق الترفيهية تمتد على مساحة  105كيلومتر و
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غامرات الحماسية على عدة منزلقات رائدة في المنطقة تحمل بدورها أرقامًا قياسية، مثل  وتتيح المدينة لعشاق اإلثارة أجمل الم

®؛ إضافة إلى شوك  TornadoWAVEأوديسي أوف تيرور، أطول منزلق مائي في العالم مزود بمنحنى مزدوج تورنيدو ويف  

ية في المنطقة مزودة بمنحنيات مزدوجة بايبالين أول أفعوانية مائ  ر،ويف، أطول أفعوانية مائية عائلية في العالم؛ وميدوسا الي

 ®؛ فضاًل عن إيمورتل فولز، أول لعبة قفز من المنحدرات في المنطقة.PIPElineBLASTبالست 

 

أطلقت   جديدة،  شراكة  المائية.   المائية  أكوافنتشرمدينة  وفي  الرياضات  منتجات  من  باقة  هيدروسبورتس  عالمة  مع   بالتعاون 

المركبات المائية، مثل لوح سباحة هيدروفويل ودراجة مائية هوفر بورد ومركبات التزلج المائي، وبأسعار  وتتضمن مجموعة من  

م منتجع أتالنتس النخلة لضيوفه    100درهم إماراتي للمركبات اآللية و   200تبدأ من   درهم إماراتي لغير اآللية. باإلضافة لذلك، يقد 

م حصرياً   50ياه الخليج العربي على متن يخت ازموت اإليطالي  ستثنائية في مإالمقيمين في الفندق جولٍة    للمنتجع.  الفاخر والمقد 

من أهم المنقذين لتسلم   10ختار السيد ساشا تريمر، نائب الرئيس للمرافق واألنشطة المائية في منتجع أتالنتس النخلة في دبي إو 

  أمام منزلق ليب أوف فيث،   ستثنائيةاإلتتم مشاركة هذه اللحظة  شهادة الرقم القياسي الجديد في حفل موسوعة غينيس العالمي. وس

نائب الرئيس التنفيذي والمدير   وتعليقًا على هذا الموضوع، قال تيموثي كيللي،  المائية.  أكوافنتشرمدينة  المنطقة األكثر تميزًا في  

متناننا إر عن  أن نعب    المائية  أكوافنتشر  في مدينة"نود  اليوم ونحن نحتفل بهذا اإلنجاز العظيم    اإلداري لمنتجعات ومساكن أتالنتس:

إذ لم نكن لنحقق هذا كله دون طاقمنا الرائع الذي يضم    لجهود جميع من ساهم في إنجاز وتشغيل أكبر حديقة مائية في العالم،

 ."ستثنائيةواإلستمتاعهم بالتجارب المائية الجديدة  إسالمتهم و منقذ متخصص، مما يضمن حماية الضيوف وحفظ  500أكثر من 

ستمرار بإبداعها  إتنافس دبي نفسها دائًما، وتفاجئنا ب وقال الوليد عثمان، المحكم الرسمي في موسوعة غينيس لألرقام القياسية:

إضافة رسمية مذهلة إلى    يهمدينة أكوافنتشر المائية في دبي  وتصميمها على الحفاظ على مكانتها العالمية كمزود ترفيهي رائد. 

 العدد الذي ال يحصى من األرقام القياسية العالمية في المدينة".
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يومًا، تسمح لهم بتجربة كل المنزلقات المائية في   90شراء بطاقة دخول موسمية صالحة لمدة  لمقيمين في دبيكما يمكن ل 

مدينة أكوافنتشر  ، وكما يمكن لنزالء المنتجع الحصول على دخول مجاني يومي إلى رهم إماراتيد 990أكوافنتشر مقابل مدينة 

 فقط من خالل زيارة الموقع اإللكتروني: للزوار والسي اح درهم إماراتي   299المائية باإلضافة إلى 

waterpark-aquaventure/aquaventure-https://www.atlantis.com/dubai/atlantis 

 ***انتهى*** 

 
 
 ستفسارات اإلعالمية لإل

 كارول كاسيدي 
 مديرة العالقات العامة

 + 971565013163هاتف محمول: 
  carole.cassidy@atlantisdubai.comبريد إلكتروني: 

+ أو زيارة الموقع اإللكتروني 97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتالنتس، يرجى االتصال على الرقم: 
www.atlantis.com/dubaiتتوافر الصور الملونة منخفضة وعالية الدقة ألتالنتس على الموقع اإللكتروني . 

alm.commedia.atlantisthep.  

 حسابات أتالنتس النخلة على مواقع التوصل االجتماعي
 @ AtlantisThePalmفيسبوك: 

 @  Atlantisتويتر: 
 aquaventuredubai ،#AtlantisThePalm@إنستاجرام: 

 
 في أتالنتس النخلةلمحة حول مدينة أكوافنتشر المائية 

أصبحت مدينة أكوافنتشر المائية، الحديقة المائية الرائدة في الشرق األوسط، إحدى أضخم الحدائق المائية في العالم بعد إجراء  
مرفقًا ووجهة ترفيه   28، حيث ازداد حجمها بنحو الثلث. وشملت التوسعة إضافة أكثر من  2021توسعة لها في مارس من عام  

https://www.atlantis.com/dubai/atlantis-aquaventure/aquaventure-waterpark
mailto:carole.cassidy@atlantisdubai.com
http://www.atlantis.com/dubai
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منزلقًا مائيًا ولعبة ركوب ووجهة   105شرز الغون، وسبالشرز كوف، ليزيد العدد اإلجمالي عن  جديدة تشمل برج ترايدنت، وسبال 
هكتار. وتتيح المدينة لعشاق اإلثارة أجمل المغامرات الحماسية على عدة منزلقات رائدة في المنطقة   22.5ترفيه على امتداد  

منزلق أطول  تيرور،  أوف  أوديسي  مثل  القياسية،  لألرقام  ويف   ومحطمة  تورنيدو  مزدوج  بمنحنى  مزود  العالم  في  مائي 
TornadoWAVE  ؛ إضافة إلى شوك ويف، أطول أفعوانية مائية عائلية في العالم؛ وميدوسا الير، أول أفعوانية مائية في®

نحدرات ®؛ فضاًل عن إيمورتل فولز، أول لعبة قفز من المPIPElineBLASTالمنطقة مزودة بمنحنيات مزدوجة بايبالين بالست  
في المنطقة. كما توفر لضيوفها شاطئًا خاصًا يمتد لمسافة كيلومتر واحد لالسترخاء واالستجمام، إلى جانب مجموعة من الرياضات 

تجربًة للتعرف على الكائنات البحرية، مثل خليج الدالفين، ومنطقة أسد البحر، وشارك    26المائية اآللية وغير اآللية، وباقة من  
ألف حيوان بحري في البحيرات   65المدينة واحدًا من أكبر الموائل البحرية المفتوحة في العالم، مع أكثر من    الغون. وتتضمن

والمعارض المائية، مثل حوض ذا لوست تشامبرز المائي، الذي يضم مجموعًة من المسارات والممرات تحت الماء تمنح الزوار  
الخيالي. واختيرت المدينة الرائدة كأفضل حديقة مائية في دبي والشرق األوسط،  فرصًة لالستمتاع برحلة مميزة إلى عالم أتالنتس 

 وثاني أفضل حديقة مائية في العالم وفقًا لتقييمات موقع تريب أدفايزر. 
 
 

 أتالنتس النخلة في دبي منتجع لمحة حول
النخلة. ويمتد المنتجع، الذي افتتح في  يقع منتجع أتالنتس النخلة في دبي، أول منتجع ترفيهي في المنطقة، وسط هالل جزيرة  

هكتارًا من   22هكتارًا، ويضم مجموعًة متنوعة من المرافق الترفيهية والبحرية و  46على مساحة إجمالية تبلغ    2008سبتمبر  
أكبر الموائل   المالهي المائية في مدينة أتالنتس أكوافنتشر، باإلضافة إلى واحدٍة من أضخم الحدائق المائية في العالم وواحٍد من

ألف حيوان بحري في البحيرات والمعارض المائية، مثل حوض ذا لوست تشامبرز المائي،   65البحرية المفتوحة مع أكثر من  
  الذي يضم مجموعًة من المسارات والممرات تحت الماء تمنح الزوار فرصًة لالستمتاع برحلة مميزة إلى عالم أتالنتس الخيالي. 

منزلق مائي ومرفق ترفيهي، من بينها   105مليون لتر من المياه العذبة لتشغيل    23.5شر المائية على  وتحتوي مدينة أكوافنت
أمواج،  أمواج مجهزتين بأحواض سباحة وأجهزة توليد  قياسية، ولعبتي ركوب  أرقامًا  التي حققت  العالمية  العديد من المنزلقات 

ا السريعة، واأللعاب  المائية  المنزلقات  إلى  القوية.باإلضافة  المائية  التيارات  توليد  بأجهزة  النخلة خليج    لمزودة  أتالنتس  وأطلق 
الدالفين، محمية الدالفين الفريدة، لألغراض التعليمية وحماية الدالفين، باإلضافة إلى منطقة أسد البحر التي تتيح للزوار فرصة  

وعة مميزة من المتاجر الفاخرة وقاعات االجتماعات  كما يضم المنتجع مجم  التعرف على واحٍد من ألطف الثدييات في الطبيعة.
خيارًا    35ويشتهر منتجع أتالنتس النخلة بكونه وجهة تجارب الطعام الرائدة في المنطقة، حيث يتيح للضيوف    ومراكز المؤتمرات.

اير ستيك هاوس  من أبرز المطاعم عالمية المستوى، مثل مطعم وركن المشروبات بريد ستريت كيتشن وهاكاسان ونوبو وسي ف
ومطعم أوسيانو تحت الماء الحائز على جوائز. ويوفر أتالنتس النخلة لضيوفه فرصة االستمتاع بتجارب الحياة الليلية النابضة  
بالحياة في مطعم ويف هاوس، بينما ُيعد شاطئ وايت بيتش المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بالمشروبات المنعشة ومشهد  

 على شاطئ الخليج العربي. الغروب المميز 
 


