
 

 

Kerzner business use 

 بحضور كيندال جينر وفرقة كلوي إكس هالي وريبيل ويلسون وغوري خان وليتيتيا رايت 

دبي احييته النجمة  رويال ذا  منتجع أتالنتسلأسطوري افتتاح حفٌل 
   العالمية بيونيسه

  
 رابط الصور

 
 :الحضور من النجوم

 آشلي بارك 
 إيلين بومبيو 

 ليام باين 
 نوال الزغبي
 لجين عمران 
 بار رفائيلي
 فرحان أختر 

 وينستون دوكس 
 إدوارد إنينفول 

ماكنتوش وهوجو تايلور ميلي   
 فيرونا بوث 
 سيلفي ميس

 مابس مابونيان 
 سويدش هاوس مافيا 

 

، المنتجع فائق  رويالذا    منتجع أتالنتس استضاف    -   (2023يناير    22العربية المتحدة )للنشر الفوري:  دبي، اإلمارات  

افتتاحه الكبير بحضور نخبة من النجوم والمشاهير  الفخامة األحدث على مستوى العالم والذي يقع في جزيرة النخلة بدبي، حفل  

واستمرت أجواء االفتتاح لثالثة أيام تضمنت فعاليات بحضور العديد من الضيوف المميزين لالحتفاء بالمنتجع   العالميين.

  عالمية من المصممين والمهندسين المعماريين والفنانين.  مجموعةالجديد الذي شارك بتصميمه 

 

https://publicity.gettyimages.com/atlantis-the-royal-dubai
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وتضمنت قائمة الضيوف المميزين خالل االفتتاح النجمة كيندال جينر وليام باين وريبيل ويلسون وإيلن بومبيو ووينستون 

دوكس وليتيتا رايت، إضافًة إلى عدد من النجوم والمشاهير مثل األلمانية فيرونا بوث والمذيع التلفزيوني البريطاني مارك  

السابق  رايت وزوجته ميشيل كيجان والشيف وال العالم  ميجان وبطل  أستراليا غاري  برنامج ماستر شيف  في  السابق  حكم 

للمالكمة أمير خان. كما شهد الحفل حضورًا مميزًا لنجوم دبي مثل هدى ومنى قطان ومهيرة عبد العزيز، ومشاهير بوليوود 

 أنظار العالم في موقٍع واحد.   مثل شيباني دانديكار وزوجها فرحان أختر، مما جعل االفتتاح الكبير ملتقًى جمع كل

 

ووصل الضيوف المميزون إلى السجادة الحمراء في المنتجع متألقين بتشكيلًة من األزياء المبهرة، ال سيما إطاللة بيونسيه 

 بثوب ومعطف من تصميم دولتشي أند غابانا مع حذاء من رينيه كاوفيال وحقيبة من عالمة مرزوق. 

 

ثماني سنوات، حيث تم تصميمه بعناية ليتجاوز توقعات الضيوف وخيالهم ويعيد   رويالذا    تسأتالن واستغرق إنشاء منتجع  

تعريف معايير التجارب السياحية فائقة الفخامة. وحرصت الجهات المنظمة على إقامة افتتاح أسطوري يليق بمكانة المنتجع 

  باعتباره أيقونًة فريدة في دبي والعالم.

  

أو   الكبير  االفتتاح  بعناية خالل  والمختارين  المميزين  الضيوف  قائمة  المعلومات حول  األخبار   لالطالعللمزيد من  على 

  ./ntishttps://www.kerznercommunications.com/atla :اإلعالمية ومعلومات أكثر، يرجى زيارة الرابط

 

فبراير   من  ابتداًء  أتالنتس  رويال  منتجع  في  لإلقامة  اآلن  الحجوزات  اإللكتروني  2023تتوفر  الموقع   :على 

www.atlantistheroyal.com.  

 
 ***انتهى*** 

 
 
 
 

https://www.kerznercommunications.com/atlantis/
http://www.atlantistheroyal.com/
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 لالستفسارات اإلعالمية 
 نور علوان 

 منتجعات أتالنتس دبي 
+971 5 44 66 12 81 

Nour.alwan@atlantisdubai.com   

 

 هدى إسماعيل 
 كاتش للعالقات العامة
+971504647050 

 huda@katchthis.com 

 
 :+ أو زيارة الموقع اإللكتروني97144261000لمزيٍد من المعلومات عن منتجع أتالنتس، يرجى االتصال على الرقم: 

www.atlantis.com/dubai :تتوافر الصور الملونة منخفضة وعالية الدقة ألتالنتس على الموقع اإللكتروني 
media.atlantisthepalm.com.  

 
 لمحة حول رويال أتالنتس

ن كبار المصممين  يوفر منتجع رويال أتالنتس، أبرز الوجهات السياحية في دبي، لضيوفه تجارب رفاهية فريدة. وتولى فريق م
غرفة    795والمهندسين المعماريين والفنانين العالميين، تصميم المنتجع بأسلوب يتخطى حدود الخيال. ويحتضن المنتجع  

منها مسابح خاصة متماهية مع   44وجناح ومنزل بنتهاوس تتميز بإطالالٍت خالبة على أفق دبي والخليج العربي، ويضم  
نتس مجموعة مخصصة من التجارب الفريدة، من خالل مرافقه المتميزة مثل حوض السباحة األفق. ويقدم منتجع رويال أتال 

سكاي بول ونافورة سكاي بليز التي تنفث النيران، باإلضافة إلى العديد من المطاعم التي يديرها أشهر الطهاة حول العالم. 
ية ومرافق ترفيهية مبتكرة، وما يوفره من أعلى  ويمنح المنتجع الضيوف تجربًة استثنائية بما يتضمنه من تحف ولمسات فن

 مستويات الخدمة والتميز. 
 
  

https://www.atlantistheroyal.com 
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