
 

 

 خبر صحافي:

 ترسيخاً لمكانته العالمية في عالم الترفيه: 

بالتعاون  "WAVEHOUSEطلق وجهة الترفيه "في دبي ي  أتالنتس النخلة منتجع 

  ليجر" ز"سوليوشنمجموعة مع 

 2019عام الالمتكاملة في الربع األول من  الترفيهية ةهفتتاح الوجإ

 

مع  عن تعاونه في دبي "أتالنتس النخلة" منتجع أعلن :2018سبتمبر   12ات العربية المتحدةر دبي، اإلما

إلنشاء وجهة  صناعة األغذية والمشروباتالمتخصصة في  ليجر" ز"سوليوشن Solutions Leisureمجموعة 

تناول أفخر اإلستمتاع بو والترفيه الضيافة أحدث تجارب التي تجمع بين  الترفيهية Wavehouse "واف هاوس"

 المأكوالت. 

شكل إضافة ، لتمنتجع ال في 2019من المقرر افتتاحها خالل الربع األول من العام التي تقع الوجهة الجديدة و 

وستضم المطاعم الفاخرة والترفيه. على خارطة قطاع مدينة دبي كوجهة عالمية رائدة كبيرة في ترسيخ مكانة 

وإطار تسلق  خطوطبأربعة  غالضخمة مطعمًا مناسبًا لكافة أفراد العائلة وتراس رحب وصالة بولين الوجهة هذه

دول مجلس  فيتقدم تجربة مثيرة ألول مرة كما أنها س، طفال ومنطقة ألعاب متكاملةلأل مميزة ومنطقة ألعاب

خوض تجارب الضيوف  تمنحالتي سالحديثة لركوب األمواج، Wave Rider  وهي تجربةالتعاون الخليجي 

 واإلثارة. األمواج في أجواء مفعمة بالحيويةركوب  اتمغامر 

 



 

 

من  أفضل التجارب لكل أفراد العائلة لتمزج بين المائية "أكوافنتشر" مدينةعلى  Wavehouseوتطل وجهة  

 هايسوده الراحة واالسترخاء مع تصميم معاصر، ما سيؤهل اً مناخالوجهة  قدمتو خالل مغامرات تفاعلية شيقة. 

ترفيهية لتكون المكان األمثل لسكان دبي والسائحين على حد سواء لقضاء أمتع األوقات واالستمتاع بأجواء 

والعديد من الفعاليات الخاصة المختلفة التي ستقام على مدار  "دي جيـ "يتخللها أداء الفرق الموسيقية الحي وال

 األسبوع على منصات المسارح الداخلية والخارجية في الهواء الطلق.

 

، وستكون متوفرة لكل من  Wavehouseالحديثة لركوب األمواج إحدى ميزات Wave Rider تجربة وتعتبر  

المكان الوحيد الذي يمكن الوصول إليه مباشرة من  . وكونه Wavehouseف وضيو  زوار المدينة المائية

لإلستمتاع بما تقدمه  ، يمكن للضيوف االنتهاء من مغامراتهم المائية واالنتقال إلى الوجهة الشاطئية"أكوافنتشر"

قائمة طعام شهية من وجبات الغداء والعشاء وخيارات الوجبات الخفيفة،   Wavehouseيقدم مطعم و . الوجهتين

وسيتولى تقديم الطعام لكل من المهتمين بالصحة والباحثين عن الطعام المريح، مع كل شيء بداية من البرغر 

 .المذاق الرائع، والمثلجات والبيتزا، وانتهاًء بالسلطات الطازجة والوجبات الخفيفة يذ

 

، الذي يتميز بتصميم عصري "Levels"ن ، يمكن للضيوف التحقق من ركتجربة مرح ممتعةعلى وللحصول  

تحظى باهتمام جميع األعمار مع أن واأللعاب الكالسيكية، والتي من المتوقع  المميزةويضم منطقة لأللعاب 

وجود إطار تسلق متعدد المستويات، ومنح الزوار فرصة الختبار مهاراتهم على أجهزة األلعاب الكالسيكية 



 

 

بتقنية رائدة في الصناعة الترفيهية، وتشمل خيار االستئجار الخاص، مما  غتتميز صالة البولينكما والحديثة. 

 د عيد ميالد للعائلة والشباب على حد سواء.يجعلها مثالية إلقامة حفالت أعيا

 

مكانة منتجع   Wavehouseمشروع  رّسخسي، الحائزة على أفضل الجوائز Solution Leisureبالتعاون مع و  

"اتالنتس النخلة" كأفضل منتجع ترفيهي في دبي، حيث يرتقي بالترفيه العائلي وتناول الطعام إلى مستويات 

 مارات العربية المتحدة. مبتكرة ألول مرة داخل اإل

 -ينتهي-

 لإلستفسارات اإلعالمية
 ليندا عبدالحي 

 دبي  -مدير العالقات العامة، أتالنتس النخلة
 971+   4260332 4هاتف:   
  44260100 971 +فاكس: 

  97155+ 2004581موبايل :  
Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com 

 أو
 "لوسي بيرت"

 Solutions Leisureمدير العالقات العامة واالتصال لدى 
 00971557761486جوال: 

 leisure.com-lucy@solutionsالبريد اإللكتروني: 
 

أوزيارة   1000 426 4 971 أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:للحصول على المزيد من المعلومات حول 
 . www.atlantisthepalm.comموقع المنتجع على العنوان التالي: 

mailto:Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com
mailto:lucy@solutions-leisure.com
http://www.atlantisthepalm.com/


 

 

 
للحصول على صور ملونة فائقة الدقة ومتدنية الدقة موجودة على الموقع التالي: 

news.atlantisthepalm.com . 
 

 إذا كنت مستخدمًا جديدًا لهذا الموقع، ُيرجى التسجيل أواًل للحصول على حق الدخول إلى الغرفة اإلخبارية.
 

 يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:
 فيسبوك

@atlantisthepalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 تويتر
@Atlantis 

@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 
 انستاغرام

@AtlantisthePalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 

 نبذة عن منتجع  أتالنتس النخلة  في دبي 
وجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في اليعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي 

. ويمتد 2008دبي. وأفتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من العام 
هكتارًا من  17يتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل وهو هكتار  46المنتجععلى مساحة 

المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش في مدينة "أكوافنتشر" المائية 
الماء من الممرات  من الكائنات البحرية. ومن أهمِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت 65000بحيراته 

وتضم مدينة "أكوافنتشر" المائية ما يزيد والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. 
 2.3مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية، ونحو  18على 

http://www.atlantisbrand.com/


 

 

تفعات المائية ورشاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضاً خليج الدالفين، كيلومتراً من األمواج وحمامات السباحة والمر 
هذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للتعرف على واحدة من أكثر الراعي لالموطن التعليمي 

ية مثل الثديات الودودة. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة المطاعم العالم
"نوبو"، و"بريد ستريت كيتشن"، و"روندا لوكاتيلي". وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع على مساحات تجزئة تقدر 

متجرًا يقدم منتجات للسيدات  35مترًا مربعًا للمتاجر الفاخرة تعرف بإسم "ذا أفينيوز"، وتضم نحو  2200بـ 
 االكسسوارات والحلويات. والرجال واألطفال من األزياء العالمية والمجوهرات و 

 
 (:Solutions Leisureليجر ) زنبذة عن سوليوشن

 
، رائدة صناعة األغذية والمشروبات وصناعة الترفيه Solutions Leisure "ليجر زسوليوشن"مجموعة  تمتلك

التجارية الحائزة والمطاعم الفاخرة والحائزة على أفضل الجوائز في اإلمارات العربية المتحدة، سبعة من العالمات 
مراكز ترفيهية رائدة في الشرق األوسط، وتسيطر على واحدة من أكثر الصناعات  ةعلى العديد من الجوائز وتسع

 ا" المشهود لهSTK " و"JBR " و"STK وجهات " حيوية وديناميكية في العالم. وتشمل محفظتها الحالية
 " و"Asia Asia " و"Karma Kafe " ومقهى "Q43 Dubai" ومطعم " City Zooعالميًا، وكذلك متنزه " 

Lock Stock"و " Barrel Barsha"و " Lock, Stock & Barrel ومؤخرًا الوجهة الترفيهية "
Wavehouse. 

وجهات في  9موظف في صناعة األغذية والمشروبات لدى الـ  700يعمل لدى المجموعة حاليًا أكثر من و  
المعرفة واإلبداع والخبرة من أكثر  الشركة مجموعة متنوعة ثقافيًا، يجلب فريقمع و اإلمارات العربية المتحدة. 

 في قطاع األغذية والمشروبات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.لتعزيز ريادتها دولة  80من 
 Dubai 2018 outstanding contribution " على جائزة "Solutions Leisure حصلت مجموعة "و 

awardفي أحدث إعالن لها، كشفت "و . 2018ة المتميزة لعام " للمساهم Solutions Leisure عن توسعها "
الهندسة األوروبي  عمالق. وفي شراكة مع 2019أوروبا الشرقية في الربع األول من عام  العالمي، وانتقالها إلى

" Polimeks اتفاقات ترخيص دولية في كل من مدينتي  ةثالث "فيرك تيوسينك"و "بول إيفانز""، وقع المؤسسون
 ". Lock, Stock & Barrel" و" Asia Asia موسكو وكازان الروسيتين إلقامة فروع لوجهات "

 



 

 

 
 
 
 
 


