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    األمريك  " فويجومطعم "إن   دب    تستقبل بالحياة مفعمة بأجواء

الالتين 

   جديدة  وجهةك
 
 الضيافة  عالم ف

  
 ي
 يياألشهرييالمطاعمأتالنتسيالنخلة،يوجهةييمنتجعيقلبييف 

يتجربةيطعاميويعديزّوارهيبيأبوابه"يفويجو"إنييمطعمييفتتحييدب  ييف 

ة يييممي   يبفعالياتيدب    
يستأخذهميالليليةيترتق   

ييالت 
ً
ييمليئةيييبالحياةييإىليمستوياٍتيجديدةيكليا الحيةيييوعروضيالموسيق 

 وديكوراتيملونةيوقائمةيمأكوالتيمبتكرةي

  

، اإلمارات العربية المتحدة: 2022ديسمب     7 يكيهيالرائدينيمجموعةييي، دب   ،يبالتعاونيمعيشر يدب    
أعلنيمنتجعيأتالنتسيالنخلةيف 

يوالذيييقدميتجاربيطعامي يدب    
يليجريوعالمةيدونيفويجو،يعنيافتتاحيإنيفويجو،يالمطعميالفريديمنينوعهيف  ةيييسولوشي   ييممي  

ييي9بإلهاميمنيأجواءيأمريكايالجنوبية،ييوميي  
.يويضمنيمطعميإنيفويجو،يالذيييعت  يالناريباللغةياإلسبانية،يلزوارهيتجاربييديسمي 

اثيأمريكايالجنوبية.ييطعامياستثنائيةي  محملةيبي 

  

يعروضيي  
يمفعمةيبالحيويةيمعيأبرزيفناب 

ً
يمسبوقة،يحيثييقدميعروضا فيهيإىليمستوياتيغي  يالمطعميبتجاربيالي   

األلعابييييييويرتق 

،يباإلضافةيإويييالنارية يالتانغويالموهوبي   ،يليعكسيثقافةييالبهلوانيةيوراقص  يوالمغني   يوالراقصي   ةيمنيالموسيقيي   ىليمجموعٍةيممي  

يتشجعيالزواريعىليإعادةيالتجربة.ي
ً
يعىليالمكانيأجواًءيحماسية  

 أمريكايالجنوبيةيويضق 

  

يرحبيإنيفويجويبزوارهيمنيخالليتقديميسواريبتصميميمخصصييعكسيبصمةيالمطعم،يليضمنيلهميبعديذلكيقضاءييييكماي

يي  
يالمكسيكيةيالت   

يبرنامجيحافلييشمليعروضيجولدنيباترفالييواألنغاميالحماسيةيلفرقةيمارياتشر  
أجملياألوقاتيمعيالعائلةيف 

يمنيالمغنيةيي يإىليعروضييتستقبليضيوفيالمطعميفوريوصولهم،يوأداءيح 
ً
ةيبصوتهايالعذب،يإضافة المقيمةيمداميروزايالشهي 

،يي دزيوفايريجيبش  يفايريبي  ةيالمسائيةيمعيالمبدعي  
يالفي   

ةيف  يماتادورايوبول،يوفقرةيالسامبايالممي    
يالثناب   

يالتانغوياألرجنتيت  راقص 

هايمني .ياأللعابيالبهلوانيةيالمفعمةيبالتشويق،يوعروضيفنانيالخدعيالبويعروضييالوغي   رصيةيالمقيميجازييجيسي 

  

المفعمةيبأقصيدرجاتيالبهجةيوالمرحيويوفريتجربةيغامرةيوشاملة،يكماييييييويعكسيمطعميإنيفويجويشغفيقارةيأمريكايالالتينيةيي

يبروعةيالحياةيمنيخالليإعادةيابتكاريمفهوميجديديلتجاربيالطعاميي  
.يويصطحبيإنيفويجويضيوفهيبرحلةيحوليالعالميييييحتق 

يمعياأللوانيالساطعةيوالديكوراتيالالمعةيالجذابة،يوسقفهيالمزينيب ة.يمنيخالليتصميمهيالداخىل   مئاتيالقطعيالمتمي  
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يتعكسيي  
ياألصل،يعىليتصميميقائمةيالطعاميالخاصةيبالمطعميالعرصييوالت  فيدانياليغارسيا،يالشيفيالموهوبيالكولومت   وأشر

يبهيمنيتقنياتيطهويي رؤيةيالمطابخيالالتينيةياألصيلة،يماييتيحيللضيوفياالستمتاعيبأشىهيأطباقيدوليأمريكايالالتينية،يبمايتتمي  

فييفريدةيوي ييشر  
ةيالت  وباتيالممي   يباألصالة.يكماييوفريالمطعميفرصةياستكشافيالنكهاتيالجديدةيمنيقائمةيالمشر  

تاري    خيغت 

يبقائمتهيي وباتيساندرويسيجلر.يويخصيالمطعميضيوفهيممنييعانونيمنيحساسيةيللجلوتي   هايمديريركنيالمشر عىليتحضي 

يبنسبةي  بالمئة.يي90المؤلفةيمنيأطباقيخاليةيمنيالجلوتي  

 

يبفرصةيي يالضيوفيمنيالنباتيي   يإنيفويجو،يحيثييحظ   
ويتصدريطبقيالكرفسيالمشوييالمرتبةياألوىليلدىيطاقميالعمليف 

الكرفسيي تحتوييعىلي ي  
الت  المنعشةيومكوناتهي الحامضةي ونكهتهي المقرمشي ي الكريم  بقوامهي ي الممي   ي الشىه  بالطبقي االستمتاعي

اءيبالفستقيال ،يوطبقةيمنيصلصةيالماتشايسالسايالمكسيكيةيالتقليدية.يالمشوي،يإىليجانبيصلصةيموليهيالخرص   حلت  

  

ياسكالوبيالخاصي  
،يطبقيإنيفويجويسيفيتشر يالكالسيك   

وف  ،يطبقيالمأكوالتيالبحريةيالبي   
ويقدميالمطعميلعشاقيالسيفيتشر

يمعيصلصلةيحليبيجوزيالهنديالكريميةيواالسكالوبيالم ينكهاتيالمطبخيالكولومت   ليبنكهاتيحلوةييتبّيبالمطعميالذيييجمعيبي  

بتناوليي المطعمي روادي فويجوي إني ينصحي ،ي الجنوب   ي األمريك  المطبخي تجربةي ولتكتملي .ي
األخرص  والمانجوي الليموني مني والذعةي

ياللذيذيمنيالذرةيالمسلوقةيوالتوابليوالفواكه.يكماييمكنيللذواقةياالستمتاعيبطبقيي  
وف  يمعيموكتيليتشيتشيمورادايالبي   

السيفيتشر

ادي يأساليبيالمطابخيالالتينيةيالمتنوعةيبطريقةيمبتكرة،يحيثييحتوييعىلييروبيانيالتي  يالطري،يالذيييدمجيبي    
يتويالباتاغوب 

يباسميفطريالذرةيأويالكمأةيينمكوناتيمنيالمطبخياألرج
ً
عرفيأيضا

ُ
يت  
يمعيصلصةيالذرةيالمكسيكيةيالفريدةيويتالكوشيه،يوالت   

تيت 

يعىليالذرةي  العضوية.يييالمكسيكيةيلكونهايتنمويبشكليطبيع 

  

ويقدميالمطعميلعشاقياللحوميوجباتيشهيةيتتضمنيأطباقيالمشاوييباستخداميشوايةيوأسياخي"آسادور"يوشوايةيدونيفويجو،يي

يي
ً
هيعىليمداريخمسةيأيام،يوصوال ىيعىليالذرةيوالذييتتميعمليةيتحضي 

ّ
بمايفيهايطبقيجولدنيباترفالييالمكونيمنيالدجاجيالُمغذ

ائحيلحميخارصة يالمطعمييييإىليطبقيشر ىيعىليالعشبيوالمنقوعيبتتبيلةيخاصةيلمدةيثالثةيأويأربعةيأيام.يويحرص 
ّ
العجليالُمغذ

يحةياللحميالمتبلةيرائحةيمدخنةيشهية،يليقدمهايبعديذلكيعىليصحنيكاويجريليي يتمنحيشر  
يالت  هذهياألطباقيعىليشوايةيجوسي 

يالشواءيوالتقديميالمتبعةيي  
يالطريقةيالتقليديةيف  يثالثةيأنواعيمنيالصلصاتييالمبتكريليحاك  يالقارةيالالتينية.يويمكنياالختياريبي    

ف 

يتشوريياألرجنتينيةيمعيي اءيالمكسيكية،يوصلصةيالسالسايالحمراء،يوصلصةيتشيم  اللذيذة،يبمايفيهايمزي    جيمنيالصلصةيالخرص 

 مجموعةيمختارةيمنيأصنافيالبطاطسيالكولومبية.ي

  

ي ةيبعنايةيبإلهاميمنييييوينفرديإنيفويجويبتقديميصلصاتيالجواكاموىل  يوالمحرص 
ً
المبتكرة،يويتيحيللزواريتجربةينكهاتهايالجديدةيكليا

والذرةيي األفوكادوي مزي    جي مني أوت"ي جواكي يوري ويذي اوتي "روكي صلصةي فيهاي بماي التقليدية،ي ي  
السوشر وتقديمي ي تحضي  طريقةي

والمكونيي المدخن"ي ي "الجواكاموىل  وصلصةي الحامضة،ي والكريمةي الكوتيجاي ي
وجي   والكزبرةييالمحمصةي المدخني األفوكادوي مني

اءيوفلفليبوبالنويالمحمص.ي  الخرص 
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وباتيبتصميٍميدائرييالشكل،ييقدميفيهيتشكيلةيمختارةيي يللمشر
ً
وباتيالمبتكرةيركنا يالمشر ويخصصيإنيفويجويلضيوفهيمنيمحت  

يبأصالةيثقافةيومطبخيالقارةيالالتينية.يوتي  
وباتينكهاتييمنيالكوكتيالتيوالموكتيالتيالشهيةيبنكهاٍتيتحتق  ضميقائمةيالمشر

يإىليفلفليموريتايالحاريالمستخدميي
ً
ةيمنيأمريكايالجنوبية،يبمايفيهايالجوافةيوالباشنيفروتيوالتامريلويوالتمريالهندي،يوصوال ممي  

ةيإلضفاءينكهةيعضويةيمدخنةيعىليأنواعيالكوكتيالتيالمختلفة.ي  بكير

  

اثييوتتناغميالديكوراتيالداخليةيللمطعميمعيالمساحاتيال يرحلةيمفعمةيبالحيويةيوالي   
خارجية،يحيثيتصطحبيالضيوفيف 

اس.يوتوىليتصميميديكوراتيالمطعميالداخليةيالمبدعيبوليي اءيعىليالي  يالداخليإىلياألجواءياالستوائيةيمعيالمساحاتيالخرص   
ف 

كةيالعالمي يليجريوبيشوبيديزاين،يالشر يمجموعةيسولوشي   ةيبي   اكةيإبداعيةيممي   ينتاجيشر ةيالمتخصصةيبالتصميمييبيشوبيوه 

كةيعىليتصميميديكوراتيداخليةيي يلها.يوحرصتيالشر
ً
يمقرا يوميام  يتتخذيمنيدب    

يوالحائزةيعىليالعديديمنيالجوائز،يوالت  الداخىل 

يالمطعميبمئاتيالتحفياألصليةيوالقطعيالفنيةيالمستوردةيمنيمختلفيأنحاءيي تعكسيجماليأمريكايالجنوبية،يحيثيتميتزيي  

يكلي  
يعىليالمكان.يالقارةيلتضق 

ً
يفريدة

ً
 منهايقصة

  

الجمعةيي يومي النخلةي أتالنتسي ي  
ف  أبوابهي فويجوي إني مطعمي زيارةيييي9ويفتحي ي يرح  الحجز،ي أوي المعلوماتي مني لمزيِدي .ي ديسمي 

enfuegodubaiي  
وب  ييw.atlantis.com/dubai/restaurants/enfuegoww@يأويتسجيليالدخوليعىليالموقعياإللكي 

 +.ي97144260772أوياالتصاليعىليالرقم:يي

  

 أوقاتيالعمل:ي

يعىليمدارياألسبوعي
ً
 ·ييفتحيالمطعميأبوابهييوميا

يإىليالخميسيي ييي5وجبةيالعشاءيمنيي-·يمنياإلثني    بعديمنتصفيالليلييي1مساًءيحت 

يإىليالخميسيي·يمني ييي5وجبةيالعشاءيمنيي-اإلثني    بعديمنتصفيالليلييي1مساًءيحت 

ييي5وجبةيالعشاءيمنييي-·يالجمعةي  بعديمنتصفيالليليي2مساًءيحت 

يالغداءيوالعشاءيمنيي-·يالسبتي  
يي12وجبت  يحت 

ً
 بعديمنتصفيالليلي2ظهرا

يالغداءيوالعشاءيمنييي-·ياألحدي  
يي12وجبت  يحت 

ً
 بعديمنتصفيالليلي1ظهرا

 

 ***انتىه**ي

 

ي

ي

ي

http://www.atlantis.com/dubai/restaurants/enfuego
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ي

 

ي

 لالستفسارات اإلعالمية 
ينوريعلواني

ي يمنتجعاتيأتالنتسيدب  
ي81 12 66 44 5 971+

Nour.alwan@atlantisdubai.comيي
 

 هدىيإسماعيل

+971504647050 

 huda@katchthis.com 

يجو  لوش 

يالمجموعة  
 رئيسةيقسميالتواصليوالعالقاتيالعامةيف 

 +(ي61)ي414665129هاتف:يي

:ي  
وب   leisure.com-lucy@solutionsبريديإلكي 

 

الرقميي عىلي االتصالي ي ُيرح  أتالنتس،ي منتجعي حولي المعلوماتي مني ي97144261000لمزيٍدي  
وب  اإللكي  الموقعي زيارةي أوي +،ي

www.atlantis.com/dubaiبدقة للمنتجعي الملونةي الصوري عىلي االطالعي يمكنكمي الرابطييي.ي عىلي منخفضةي أوي ييعاليةي

palm-www.kerznercommunications.com/atlantis/the 

  

  

ي

ي  يمكنكميمتابعةيصفحاتيمنتجعيأتالنتسيالنخلةيعىليمواقعيالتواصلياالجتماع 

 @AtlantisThePalmفيسبوك:ي

:ي  @يAtlantisتويي 

  

:ي  يمكنكميمتابعةيصفحاتيإنيفويجويعىليوسائليالتواصلياالجتماع 

 @يEnfuegoDubaiيفيسبوك:ي

:ي  @EnfuegoDubaiيتويي 

  

mailto:Nour.alwan@atlantisdubai.com
mailto:huda@katchthis.com
mailto:lucy@solutions-leisure.com
http://www.atlantis.com/dubai
http://www.kerznercommunications.com/atlantis/the-palm
http://www.kerznercommunications.com/atlantis/the-palm
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 لمحة حول إن فويجو 

يمنتجعيأتالنتسيالنخلة،يضمنيي  
باللغةياإلسبانية،يتجاربيطعامياجتماعيةيفريدةيف  الناري ي  

ميمطعميإنيفويجو،يالذيييعت 
ّ
يقد

افيرئيسيالطهاةيالشيفيدانياليي ميالمطعم،يتحتيإشر
ّ
ةيمستوحاةيمنيمطبخيوثقافةيأمريكايالجنوبية.يويقد أجواءيحيويةيممي  

ييغارسيا،يتجاربيي
ً
ةييوميا التقليدية.يويقيميإنيفويجوياحتفاالتيممي   ابتكاريتجاربيالطعامياالجتماعيةي شاملةيتركزيعىليإعادةي

الملونةيوقوائمياألطباقيي الحيةيوالديكوراتي الموسيقيةي الشيقةيوالحفالتي فيهيةي الي  العروضي ي بي   وعىليمدارياألسبوعيتجمعي

فيهيةيإىليم يالمطعميبالتجاربيالي   
ييالشهية.يويرتق  يمفعمةيبالحيويةيمعيأبرزيالفناني  

ً
يمسبوقة،يحيثييقدميعروضا ستوياتيغي 

ياأللعابيالبهلوانية.يويتعاونيالمطعميمعيمجموعٍةيي  
ف  يالتانغويومحي  يبعروضيحلقاتياللهبيوراقص  يالمختصي   االستعراضيي  

يعىلي  
،يحيثييعكسيثقافةيأمريكايالجنوبيةيويضق  يوالمغني   يوالراقصي   ةيمنيالموسيقيي   يتشجعييييممي  

ً
المكانيأجواًءيحماسية

 الزواريعىليإعادةيالتجربة.ي

  

  دب   
 
 لمحة حول منتجع أتالنتس النخلة ف

يييمنتجعييأول"ييالنخلة"أتالنتسييييُيَعديي يييمتكاملةييسياحيةيييووجهةييترفيىه   
يييالنخلةييجزيرةيييهاللييعىلييييقعييوهويييالمنطقةييف   

يييف  ييتمي.ييدب  

يييالمحيطاتييطابعييعليهيييغلبيييالذييينوعهييمنييالفريديييالمنتجعييهذايييافتتاح  
يييف  ييمساحةييعىلييالمنتجعييييمتدي.يي2008ييعامييسبتمي 

،يي46ييتبلغيييشاسعة
ً
فيهية،يييالبحريةييالجذبييمناطقييمنيييمتنوعةييمجموعةييويتضمنييهكتارا ييي22ييإىلييباإلضافةييوالي 

ً
ييمدينةيييمنييهكتارا

ي يييالمنتجعيييُيَعدي.ييالمذهلةييالمائيةييأكوافنتشر
ً
يييمنييلواحدةيييموطنا يييالبحريةيييالموائليييأكي   

ييييعيشييحيثييالعالم،ييف   
اتهييف  يييبحي  ييمنييأكير

زيلوست"ذاييييالمفقودةييالحجراتييحوضييمعالمهييأهم يييومني.ييبحريييكائنييألفيي65 ي"،ييتشامي  ييالممراتيييمنيييالماءيييتحتيييمتاهةييوه 

يييالمتداخلةييوالطرقات  
يييرحلةييتمثلييالت  يييمدينةييوتضمي.يياألسطوريةييأتالنتسييمدينةييعي  يييمليونيي23.5ييالمائيةييأكوافنتشر ييالمياهيييمنييلي 

يييالعذبة  
لقاتييمنيي105ييلتشغيلييتستخدمييالت  يييبمايييالمشوقة،ييالجذبييوأماكنييالمائيةييالمي    

لقاتييمنييالعديديييذلكييف  يييالمي    
ييالت 

يوالمنحدراتييالعذبة،ييالمياهيييوبركيييباألمواجيييالمليئةييالممتعةييالنهريةييالرحالتييمنيييواثنتي  يييالعالمية،ييالقياسيةيياألرقاميييحطمتي

ي"أتالنتس"ييييويضم.ييالمياهييورشاشاتييالمائية،
ً
يييالموطن"،ييالدالفي  ي"خليجييييأيضا يييالتعليم  ييأسديييومنطقةييالكائنات؛ييلهذهييالراع 

ييييالبحري ي"ييبوينتييليون"ش   
يييعىلييللتعرفيياستثنائيةييفرصةييتقدمييالت  يييالبحريةييالثديياتييأكير

ً
ييأفخميييمن"أتالنتس"ييييوُيَعدي.ييودا

يييالوجهات  
ياجتماعاتييوقاعاتييمرافقيييإىلييباإلضافةييوالمتاجر،ييالفاخرةيييالبوتيكاتييمنييمنتقاةيييعةمجموييييحتضنييإذيييالمنطقة،ييف 

يييُيَعديييكماي.ييومؤتمرات
ً
يييمالذا

ً
يييومهاراتييلفنييممتعا يييالطىه   

الءييييمكنيييإذيييالمنطقة،ييف  ييالمطاعميييمنيينخبةيييبي  يييمنييياالختياريييوالزواريييللي  

ييي35ييعددهايييالبالغييالعالمية
ً
يتي"بريدييييبينهايييمنيييمطعما ي"رونداييو"نوبو"،ييو"هاكاسان"،ييو"،ييكيتشنييسي  ييو"،ييلوكاتيىل  ييفايري"ش 

يييالليليةييالحياةييإن.ييالماءيييسطحييتحتيييقعييوالذيييالجوائزيييعىلييالحاصلييالفاخري"أوسيانو"ييييومطعم"،ييهاوسييستيك  
"أتالنتس"ييييف 

يييالمركزي"ييهاوس"ويفييييمعيييبالحيوية،ييمفعمة فيىه  ي"وايت"ييييومطعمييللجميع،ييالمالئميييالي   
يييالمكانييُيَعديييالذيييالشاطت  ييالمثاىل 

خاء يييمنييكوبييمعييلالسي  يييالشمسييغروبييبمشهديييواالستمتاعيياللذيذيييالعصي  يييالخليجييمياهييبأعماقييتغوصييوه   .يالكريستاليةييالعرب  
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 لمحة حول مجموعة سولوشب   ليجر: 

يقطاعي  
يللجوائزيف 

ً
يحصدا يليجر،يمجموعةيالضيافةيالعالميةياألكير ياإلماراتيالعربيةيتشتهريسولوشي    

وباتيف  المأكوالتيوالمشر

يقطاعيالضيافة.يوتحرصيالمجموعةيي  
يمنيعقدينيف  ةيألكير المتحدة،يبكونهايوجهةيرائدةيلتجاربيالطعاميوالحياةيالليليةيمعيخي 

رؤيتهي منيخاللي اإلماراتي دولةي لسكانيوضيوفي المستوىي رفيعةي بتقديميخدماتي امي االلي   معي والتطوري النموي مواصلةي اييعىلي

يمحفظةيالمجموعةيالحيويةيي اتهايالغنية.يوتغظ  يييي13الواضحةيوخي   
يمرحلت   

يمنيالمشاري    عيالعالميةيف 
ً
ا يكبي 

ً
يوعددا

ً
يمختلفا

ً
مجاال

يإنشاءيمفاهيميالضيافةيالمبتكرةيوإدارتهايبحيثيتقدميتجاربيي  
البناءيوالتصميم.يوتفتخريالمجموعةيبكونهايأحدياألسماءيالرائدةيف 

 ايالربحيةيوطويلةياألمد.يمتكاملةيضمنيمشاريعه

 

يدولةياإلمارات،يوتتيحيي  
ةيف  فيهيالعائليةيالشهي 

وباتيالراقيةيوأماكنيالي  يليجريمجموعةيمنيالمطاعميوأركانيالمشر وتضميسولوشي  

يقطاعيالضيافة،يمثليتحدياتيإنشاءيي  
خياراتيترفيهيمتنوعةيورفيعةيالمستوى،يكمايتقدمياستشاراتيوحلوليشاملةيللتحدياتيف 

ييوإداري  
اءيف  يوالخي  يمنيالمختصي   ها،يعنيطريقيفريقهايالنموذح   ةيالمشاري    عيوالتسويقيوتداوليحقوقياالمتيازيالتجاريةيوغي 

مي
ّ
يمتطلباتيالقطاعيالمختلفة.يوتقد يالمجموعةيبتقديميالتصاميميوالخدماتيالفاخرةيواألفكاريالمبتكرةيبماييلت   المجال.يوتتمي  

ةيونزاهتها،ييمحفظةيالمجموعةيالحائزةيعىليجوائزيوي يعىليقدراتهايالممي  
ً
يحيا

ً
يالقطاعيمثاال  

المعروفةيبمكانتهايالعالميةيالرائدةيف 

افيفريقيي حيثيتحرصيعىلياعتماديأفضليالمواقعيإلقامةيمشاري    عيفريدةيمعيتزويدهايبالتصاميمياإلبداعيةيالمبتكرةيتحتيإشر

.ي يمؤلفيمنيمجموعةيمنيأبرزيالمختصي    إدارييخبي 


