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 ني جديد في منتجع أتالنتس النخلة في دبي مطعم نوبو العالمي ينتقل إلى موقع أيقو 
 

من أشهر وجهات الترفيه   22 ال الملكي في الطابقالمطعم الياباني البيروفي الراقي يشغل الموقع السابق لجناح رويال بريدج 
 2023في دبي في يناير 

 

ذا    عامًا في  14أعلن مطعم نوبو الشهير للشيف نوبو ماتسوهيسا، والذي استقبل ضيوفه لمدة    دبي، اإلمارات العربية المتحدة ــ 

عامًا على افتتاحه في دبي.    15أيقونّي جديد في المنتجع احتفااًل بمرور  النخلة، انتقاله إلى موقٍع  أتالنتس  في منتجع    أفنيوز  

، الذي ضم جناح رويال بريدج سابقًا، حيث تجري تغييرات شاملة الستضافة المطعم بطابعه  22  ال   وينتقل المطعم إلى الطابق

وفر إطالالت خالبة على جزيرة النخلة  الجديد مع قائمة مأكوالت محّدثة، وردهة وركن مشروبات نوبو، فضاًل عن تراس واسع ي

 والخليج العربي.  

 

، حيث يمكنهم الوصول إلى الموقع الجديد باستخدام مصعد خاص  2023ويستقبل مطعم نوبو دبي ضيوفه منتصف شهر يناير 

تبدأ في ردهة وركن    خرةٍ قبالة الردهة الرئيسية، مع ترحيب الطهاة بإسلوٍب مميز باللغة اليابانية. وَيعد المطعم ضيوفه بأمسيٍة فا

 مشروبات نوبو الرئيسي، حيث يمكنهم االستمتاع بمجموعة من الكوكتيالت والمقبالت الخفيفة على أنغام منسق األغاني. 

 

  13تسع لـ  الذي يويضم مطعم نوبو خمس قاعات لتناول الطعام، بما في ذلك قاعة الطعام الرئيسية، وركن السوشي الحصري  

مباشرة. ويتميز المطعم الجديد بتراس بالم الفسيح،    كبار الشخصيات الذي يتضمن مقاعد مواجهة للمطبخ المفتوحضيفًا، وركن  

من   المزيد  عن  للباحثين  ويمكن  المتأللئ.  دبي  وأفق  النخلة  جزيرة  على  فريدة  بإطاللٍة  مشروبات،  وركن  ردهة  يضم  والذي 

ضيفًا كحد أقصى، مع إطاللة كاملة من    46تتسع كل منهما لـ    الخصوصية اختيار إحدى صالتي الطعام الخاصتين، حيث

 األرض إلى السقف على الخليج العربي. 
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لياًل    10:30يومي الجمعة والسبت من الساعة    وتبرزويقّدم المطعم تجارب ترفيهية مميزة لياًل في صالة نوبو الليلية الحصرية.  

حيث توفر تجربة طعام فاخرة ضمن أجواء اجتماعية مفعمة بالحيوية ،  نوبو أفتر أورزبعد منتصف الليل صالة    2:00حتى  

وأنغام منسقات األغاني والرقصات وقائمة مأكوالت ليلية، بما يجعل الصالة تتصدر مشهد الحياة الليلية الفاخرة في دبي مع نهاية 

 سبت.كل أسبوع. وتشمل أنشطة المطعم األخرى غداء عمل يومي ووجبة فطور ووجبات برانش كل 

 

حظي أتالنتس النخلة في السنوات األخيرة بسمعة مميزة بوصفه وجهة رائدة لتناول الطعام في المنطقة. كما ُيعد المنتجع وجهًة 

وتعاونه   2022عالميًة رائدة في مجال الطهو، ال سيما بعد فوزه بعدد من نجمات ميشالن وقبعات دليل غولت ميلو خالل عام  

الم في مطعمي أوسيانو وهاكاسان. ومن المقرر أن يفتتح الشيف العالمي بيورن فرانتزين، في الربع مع عدد من أشهر طهاة الع

جديدين في ذا أفنيوز، الذي يتواجد فيه مطعم نوبو حاليًا، بما في ذلك استوديو فرانتزين؛ إضافًة    ، مطعمين2023األخير من عام  

 ات ميشالن، فرانتزين في ستوكهولم وزين في سنغافورة.إلى مطعم فاخر شبيه بمطعميه الحائزين على ثالث نجم

 

طهاة بارزين، هم: خوسيه أندريس وكوستاس   2023أتالنتس دبي إضافة إلى بيورن فرانتزين خالل عام    منتجع  كما يستقبل  

سبيلياديس وأريانا بوندي وهيستون بلومنتال، الذي يفتتح مطعم دينر الحائز على نجمة ميشالن في دبي ويطلق فيه ركن مشروبات 

، أبرز الوجهات السياحية  رويالأتالنتس ذا    تاحًا جديدا في منتجع  كما تشهد مجموعة مطاعم نوبو افتريسونانس بمفهوم جديد.  

. وفور إطالقه، سيغير نوبو باي ذا بيتش مفهوم النادي الشاطئي وحوض السباحة في  2023في دبي، في الربع األول من عام 

يد اليابانية البسيطة، ليمنح ضيوفه تجربة فريدة في دبي، حيث يمزج النادي الشاطئي الجديد بين التصاميم العصرية الفاخرة والتقال

 واحد من أكثر المواقع رقيًا. 

 

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال تيموثي كيللي، نائب الرئيس التنفيذي والمدير اإلداري لمنتجعات ومساكن أتالنتس: "تشكل نوبو  

، باعتبارها 2008وعززت العالمة الرائدة مكانتها بعد إطالق أولى وجهاتها في المنتجع عام    للضيافة شريكًا مميزًا لعالمة أتالنتس.
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الجهة المختصة بتقديم أطباق المطبخ الياباني في دبي. ونسعى إلى تطوير هذه التجربة من خالل افتتاح وجهة جديد كليًا تكون  

جديدة لعروض الطعام والترفيه    ةاستثنائيلجديد في دبي إضافًة  يشكل مطعم نوبو او  إحدى أرقى وجهات الطعام والترفيه في دبي.

 رفيعة المستوى في فندق أتالنتس دبي الفريد من نوعه حول العالم.

 

يسرني المضي في خطوات التوسع وافتتاح مطعم نوبو الجديد، بعد النجاح  : "قال الشيف الشهير نوبو ماتسوهيساومن جهته،  

ويعمل معي فريق رائع منذ سنوات في دبي، لذا    عامًا في منتجع أتالنتس النخلة بدبي.  14العالمة على مدى  الكبير الذي حققته  

 فأنا على يقين بأن ضيوفنا سيحظون بتجربة مذهلة تمثل الروح الحقيقية لعالمة نوبو". 

 

. للحجز، يرجى  2023يناير    23االثنين  أتالنتس النخلة يوم    لمنتجع    22  ال  ينتقل مطعم نوبو دبي إلى موقعه الجديد في الطابق

. ويواصل مطعم 044260760  :أو االتصال على الرقم  www.atlantis.com/dubai/dining/nobu  :زيارة الموقع الرسمي

. للحصول على أحدث المستجدات، 2023يناير    9موقعه في ذا أفنيوز في أتالنتس النخلة، بتلقي الحجوزات حتى  نوبو، من  

 nobudubai@ :تابعوا الحساب الرسمي لمطعم نوبو على إنستاجرام

 

 ***انتهى*** 
 

 لالستفسارات اإلعالمية 
 ريبيكا هول 

 مديرة العالقات العامة
 +( 971)  551100153هاتف: 

  rebecca.hall@atlantisdubai.comبريد إلكتروني: 
 

 ماري جو سبليتزر 
 مديرة قسم العالقات العامة

 +( 971)  502517932هاتف: 

http://www.atlantis.com/dubai/dining/nobu
mailto:rebecca.hall@atlantisdubai.com
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  maryjo.spletzer@atlantisdubai.comبريد إلكتروني: 
 

 :+ أو زيارة الموقع اإللكتروني97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتالنتس، يرجى االتصال على الرقم: 
www.atlantis.com/dubai. يتوفر صور فوتوغرافية للمنتجع منخفضة وعالية الدقة على موقع: 

media.atlantisthepalm.com. 

 حسابات فندق أتالنتس النخلة على مواقع التوصل االجتماعي
  @AtlantisThePalmفيسبوك: 

 @  Atlantisتويتر: 
 AtlantisThePalm@إنستاجرام: 

 
 حسابات مطعم نوبو على مواقع التوصل االجتماعي

 @ NobuDubaiفيسبوك: 
 @ NobuDubaiإنستاجرام: 

  #أتالنتس_ذا_بالم
 

 لمحة حول مطعم نوبو دبي
بين  ُيعد مطعم الشيف نوبو ماتسوهيسا الشهير أحد أبرز الوجهات المتخصصة بالمأكوالت اليابانية في دبي، وقد حول الدمج  

الكوكتيالت   مع  نهارهم  بدء  لضيوفه  نوبو  ويتيح  للطهو.  عالمي  إلى رمز  نوبو  البيروفية  والتأثيرات  المتميز  الياباني  األسلوب 
والمقبالت اليابانية في ردهة الساكي، ومن ثم االستمتاع بتناول أطباق قائمة طعام أوماكاسي االستثنائية، أو تجربة قائمة طعام 

القد األسود المميز مع اختيارية في حديقة   اليابانية. ويقدم الشيف الشهير نوبو ماتسوهيسا أشهى األطباق مثل سمك  األحالم 
مطعمًا   50الميزو ولحم واجيو البقري المميز وشرائح التاكو مع تويست ياباني وأفضل سوشي في دبي. يملك نوبو ماتسوهيسا  

الطهاة في العالم. ويتميز رئيس الطهاة في مطعم نوبو، داميان دوفيو،   متميزًا في مختلف أنحاء العالم، بما يجعله أحد أشهر
عامًا حيث صقل مهاراته في عدد من أفضل المطاعم في العالم. ويتمتع الشيف داميان بالقدرة   20بمسيرة مهنية رائعة على مدار  

تاريخه الطويل لتحقيق مستويات جديدة من    المستمرة على االبتكار، ويركز على استخدام الخبرة والمهارات التي اكتسبها خالل
 النجاح في مطعم نوبو دبي.

 
 أتالنتس النخلة في دبيمنتجع لمحة حول 

يقع منتجع أتالنتس النخلة في دبي، أول منتجع ترفيهي في المنطقة، وسط هالل جزيرة النخلة. ويمتد المنتجع، الذي افتتح في  
هكتارًا من   22هكتارًا، ويضم مجموعًة متنوعة من المرافق الترفيهية والبحرية و  46على مساحة إجمالية تبلغ    2008سبتمبر  

تس أكوافنتشر، باإلضافة إلى واحدٍة من أضخم الحدائق المائية في العالم وواحٍد من أكبر الموائل  المالهي المائية في مدينة أتالن

mailto:maryjo.spletzer@atlantisdubai.com
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ألف حيوان بحري في البحيرات والمعارض المائية، مثل حوض ذا لوست تشامبرز المائي،   65البحرية المفتوحة مع أكثر من  
ار فرصًة لالستمتاع برحلة مميزة إلى عالم أتالنتس الخيالي.  الذي يضم مجموعًة من المسارات والممرات تحت الماء تمنح الزو 

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

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

التعرف على واحٍد من ألطف الثدييات في الطبيعة. كما يضم المنتجع مجموعة مميزة من المتاجر الفاخرة وقاعات االجتماعات  
خيارًا    35ويشتهر منتجع أتالنتس النخلة بكونه وجهة تجارب الطعام الرائدة في المنطقة، حيث يتيح للضيوف    ومراكز المؤتمرات.
عالمية المستوى، مثل مطعم وركن المشروبات بريد ستريت كيتشن وهاكاسان ونوبو وسي فاير ستيك هاوس  من أبرز المطاعم  

ومطعم أوسيانو تحت الماء الحائز على جوائز. ويوفر أتالنتس النخلة لضيوفه فرصة االستمتاع بتجارب الحياة الليلية النابضة  
ش المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بالمشروبات المنعشة ومشهد  بالحياة في مطعم ويف هاوس، بينما ُيعد شاطئ وايت بيت

 الغروب المميز على شاطئ الخليج العربي. 
 
 


