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 خبر صحافي  

 

 للدولةالعديد من األنشطة والفعاليات الخاصة باليوبيل الذهبي  تتضمن

 

مع   اإلماراتيباليوم الوطني  احتفالً  نارية اللعاب سماء المدينة باألن يزي أتالنتس النخلة منتجع 

 الفاخرة اإلقامة  باقاتأفضل وباقة من الفعاليات الممتعة 

 

 ترسم البهجة في جميع أرجاء ساحرة  أجواء احتفالية    :  2021نوفمبر     25اإلمارات العربية المتحدة  دبي ،  
النخلة  منتجع   بلوغ  أتالنتس  اإلمارات مع  المتحدة  دولة  الـعام  العربية  احتفاالت    تقامس  حيث   ،الذهبي   50ها 
 . الناريةتصحبها عروضًا لأللعاب ديسمبر   3  الو  2لى مدى يومين  خالل عضخمة 

 
  سعادة لوانها البراقة لتنشر البأ  الدولةسماء    تضيءس التي    الوطني بدون األلعاب النارية  يوماالحتفال بال   يكتملال  

األلعاب  عروض  جمل األمسيات مع  االستمتاع بأمن  ضيوف والنزالء  اليمكن  وست  ،احتفااًل بهذه المناسبة المميزة 
،  ديسمبر  2  الموافق  الخميسففي يوم  في الثاني والثالث من ديسمبر.  مساًء    8الساعة   بدًءا منالمبهرة النارية  

  مشاهدتها من  لضيوف  امكن  ليت  تاج "نخلة جميرا"ستنطلق عروض األلعاب النارية من "ذا بوينت" الذي يقع على  
األلعاب   عرض   النخلة   أتالنتسديسمبر، سيستضيف    3الجمعة  ختاًما في يوم  و ،  أتالنتس النخلةشاطئ    علىمن  

 الغالي على قلوب المواطنين والمقيمين على حٍد سواء.   الحدث بهذا   في احتفالية ضخمةالنارية 
 
  لدى أتالنتس النخلة   على باقات اإلقامة الفاخرة مع العديد من المزايا  بخصم هائليمكن للضيوف االستمتاع  و 

تخفيضات  ذلك    يشمل،  ديسمبر  6  اإلثنين  يوم  ديسمبر حتى  2الخميس    بدًءا من يوممن خالل إقامة حجوزات  
باستطاعة  كما . 2022سبتمبر شهر حتى   باقات اإلقامةواألجنحة لجميع  اإلقامة  غرف٪ على 35إلى   تصل

 حوض الحجرات المفقودة "ذا لالدخول المتكرر غير المحدود  الضيوف من خالل الحجز واإلقامة في المنتجع  
. كل ذلك والمزيد في  المائية في العالمحدائق  الأكبر  " التي ُتعد  المائية  "أكوافنتشر  مدينةو لوست تشامبرز"،  

 المنتجع تزامنًا مع إحتفاالت الدولة باليوبيل الذهبي.   لقضاء أمتع األوقات داخلانتظار الزوار 
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، حيث تبدأ بالعديد من التجارب االستثنائية المذهلةيمكن للضيوف االستمتاع    الوصول إلى المنتجع  من لحظةو 
يوم   ال  الخميساإلحتفاالت  الساعة    ديسمبر  من  2  في  اإلماراتية  لصباًحا    10من  المزيود  فرقة  ستستقبل 

للمنتجع الرئيسي  المدخل  الشعبية اإلماراتية  بَادائها  الضيوف عند  الفنون  مكن  تيكما س  .  للحربية أحد أشهر 
  في الساحة األمامية للممنتجع  واالستمتاع بأكالته العربية العريقة   التقليدي  المطبخ اإلماراتيمن تجربة  لضيوف  ا

وهي   "اللقيمات "، بما في ذلك  فوالة"ال"المميزة    لتذوق الحلويات اإلماراتيةمساءًا    6:30و ال  ظهًرا    2الساعة    بين
 . "الخمير"وخبز فطائر "الجباب"، و كرات صغيرة من الفطائر المقلية، 

 
في عرض العلم الوطني لدولة اإلمارات العربية المتحدة    "أمباسادور الغون"  حوض   داخلن  واصو الغ  سيحملو 

هذا  أمتار في وسط    10على عمق  يحمل شعار اليوبيل الذهبي للدولة    تمثال تذكاري وضع  باإلضافة إلى  مميز  
 .الحوض المائي العمالق

  
أشار ناحيته،  كيلي"  من  التنفيذي    "تيم  الرئيس  ونائب  المنتدب  دبي:    لدىالعضو  بالفخر "  أتالنتس  نشعر 

من عاًما    50مسيرة  الذي يمثل  اليوبيل الذهبي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  بداخل أتالنتس النخلة    باالحتفال
أفضل  مع  سبوع  األعطلة نهاية    فيزوار المنتجع على موعد    فإن  اإلنجازات،واحتفااًل بهذه  .  والتقدم  اإلنجازات 

وكرم  ،  األصيل    والتراثي  الجانب الثقافي   تبرزالتي    ستثنائيةاال  تجارب مختلف الالعروض الترفيهية المتميزة و 
 ."العربية المتحدة عد بصمة فارقة في تاريخ دولة اإلمارات يُ في حدث الضيافة 

 
 

 resident-www.atlantis.com/dubai/uae، يرجى زيارة  لمزيد من المعلومات وللحجز أو 
 

 ** انتهى ** 
 
 
 
 
 

   لالستفسارات اإلعالمية

http://www.atlantis.com/dubai/uae-resident
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 برجاء التواصل مع:
 "  ليندا عبدالحي" 

 مدير أول العالقات العامة واالتصال 
 552004581 (971+)موبايل: 

 linda.abdulhay@atlantisdubai.comالبريد اإللكتروني: 

زيارة الموقع  ، أو 1000 426 4 971+ يرجى االتصال على الرقم:   ؛ للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس 
 www.atlantis.com/dubai اإللكتروني:

للحصول على صور ملونة بدقة فائقة ومنخفضة على حد سواء، يرجى زيارة الموقع  
  palm-www.kerznercommunications.com/atlantis/the اإللكتروني:

 
 عبر وسائل التواصل االجتماعي: يمكنكم متابعة أتالنتس النخلة 

 AtlantisThePalm@: "فيسبوك"
 Atlantis@: "تويتر"
 AtlantisThePalm@: " إنستغرام"

@AtlantisthePalm #AWorldAway  :المنتجع 
@aquaventuredubai #DifferentInWater :"حديقة "أكوافنتشر 

 RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @BreadStreetKitchenDubai @NobuDubai @OssianoDubai@مطاعم:  
@HakkasanDxb @WavehouseDubai @whiterestaurantdubai 

#ServingTheExtraordinary   
 
 
 

 في دبي  أتالنتس النخلة حول
أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في دبي. تم افتتاح هذا المنتجع الفريد من    عد أتالنتس النخلةيُ 

هكتارًا وهو يتضمن مجموعة متنوعة من    46. يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ  2008نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات في سبتمبر عام  
هكتارًا من حديقة "أكوافنتشر" المائية المذهلة. ُيعد المنتجع موطن لواحدة من أكبر الموائل البحرية في    22ب البحرية والترفيهية إضافة إلى  مناطق الجذ

الماء من  لوست تشامبرز" وهي متاهة تحت   كائن بحري. ومن أهم ِّ معالمه حوض الحجرات المفقودة "ذا   65,000العالم، حيث يعيش في بحيراته أكثر من
مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم    23.5الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم حديقة "أكوافنتشر" المائية  

، المنحدرات  يئة باألمواج وبرك المياه العذبة ملالممتعة  النهرية  من الرحالت ال   اثنين، و مذهلة ال  المنزلقات المائية من    105مع  تجارب مشوقة غير مسبوقة  
التي تقدم    ينت" المائية ورشاشات المياه. ويضم "أتالنتس" أيضًا "دولفين باي"، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر "سي ليون بو 

م الوجهات في المنطقة حيث يحتضن مجموعة منتقاه من المحالت الفاخرة  فرصة استثنائية للتعرف على أكثر الثدييات البحرية ودًا. ويعد أتالنتس من أفخ
والزوار االختيار    "بوتيك" والمتاجر، باإلضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات. وهو يعد أيضًا مالذًا ممتعًا لفن ومهارات الطهي، إذ يمكن للنزالء

من بينها "بريد ستريت كيتشن"، "هاكاسان"، "نوبو"، "روندا لوكاتيلي"، "سي فاير ستيك هاوس    ، طعماً م  35من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ عددها  
أتالنتس مفعمة بالحيوية أيضًا، "ويف هاوس"  داخل  اند بار" ومطعم "أوسيانو" الفاخر الحاصل على الجوائز والذي يقع تحت سطح الماء. إن الحياة الليلية  

mailto:linda.abdulhay@atlantisdubai.com
http://www.atlantis.com/dubai
http://www.kerznercommunications.com/atlantis/the-palm
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شمس وهي  وهو مركز ترفيهي عائلي مالئم للجميع. ومطعم "وايت" الشاطئي الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء مع مشروب واالستمتاع بمشهد غروب ال 
 الكريستالية.  تغوص بأعماق مياه الخليج العربي 

 


