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ي يعلن عن إطالقأتالنتس النخلة  منتجع  ي دب 
 
ة بمناسبة   ف مجموعة من العروض الممي  

 عيد الحب 

ي   ممي   المنتجع ال
اير  14يقدم باقة متنوعة من التجارب الرومانسية المخصصة لألزواج ف   فير

 
 

، اإلمارات العربية المتحدة   ي ة من عروض تناول الطعام وسط أجواء رومانسية  كشف منتجع أتالنتس النخلة عن تقديم    -دب  مجموعة ممي  

ي الهواء الطلق، ليوفر لضيوفه تجربة مثالية بمناسبة عيد الحب. 
 
ي ثمانية مطاعم، باإلضافة إىل مساحة خاصة ف

 
 ف

 

ي منتجع أتالنتس النخلة 
 
 تجارب فريدة ف

 

يال كلوب بيتش  ي بالم بيتش وإمبي 
 
 تجربة عشاء تحت النجوم ف

يال كلوب بيتش وسط    لألحبةنسي تحت النجوم، حيث يمكن  ا الضيوف بتجربة عشاء روميحظ    ي بالم بيتش أو إمبي 
حجز تراس خاص ف 

ها. ويتوفر العرض الحرصي لستة أزواج، مع   ة بنوافي  اذة عىل منتجع أتالنتس الشهي  وجزيرة النخلة ومنطقة ذا بوينت الشهي 
ّ
إطاللة أخ

البالت التجربة  الممي   تقديم  إمكانية حجز  العرض  الطلق. ويتضمن  الهواء  ي 
ينية لزوج واحد فقط، مما يضمن قضاء أمسية رومانسية ف 

أصناف شهية وفريدة من المقبالت، تليها قائمة مأكوالت فاخرة مكونة من سبعة أطباق، تشمل المأكوالت البحرية الطازجة وطبق كرودو  

ي اللذيذ وأطباق لحم خارصة العجل واج 
وب الفوار الفاخر،  دي هاماتس  ة. وتكتمل التجربة بتقديم زجاجة من المش  يو وأنجوس الممي  

ي العروض الموسيقية الحية  
ي فور. بينما تضف 

ي تشمل حلوى الشوكوالتة وتشكيلة من البت 
رومانسية    أجواءباإلضافة إىل أطباق التحلية الت 

 عىل المكان. 

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o  ساعة   72يتطلب العرض الحجز المسبق قبل 
o   :وب روينار بروت    7,000الباقة الذهبية ، تتضمن قائمة طعام مكونة من سبعة أطباق وزجاجة من مش  ي لشخصي  

درهم إمارات 
وعرض   رومانسية  ومائدة  الخفيفة  وبات  المش  من  محدودة  غي   وكمية  الفاخرة  وبات  المش  من  مختارة  ومجموعة  الفوار 

 حي  ساكسفون 
o   :وب كريستال   30,000الباقة البالتينية ، تتضمن قائمة طعام مكونة من سبعة أطباق وزجاجة من مش  ي لشخصي  

درهم إمارات 
ي بالم  

وبات الخفيفة ومائدة رومانسية حرصية ف  وبات الفاخرة وكمية غي  محدودة من المش  الفوار ومجموعة مختارة من المش 
ة   ، إىل جانب تقديمحر بيتش وعرض كمان   هدية ممي  

o  فيهية: عرض كمان حي ضمن الباقة البالتينية وعرض ساكسفون حي ضمن الباقة الذهبية  الفعاليات الي 
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ي آند كو العالمية  
 
ي مطعم أوسيانو بالتعاون مع عالمة تيفاب

 
 تجربة طعام رومانسية ف

ة،يتيح مطعم أوسيانو الحائز عىل نجمة ميشالن لضيوفه االستمتاع بليلة رومانسي حيث يقدم تجربة طعام فريدة مع    ة وسط أجواء ممي  

وب الفوار، مع إطاللة خالبة عىل أمباسادور    10قائمة من   جيه، إىل جانب كمية غي  محدودة من المش  أطباق من إعداد الشيف غريغوار بي 

ي أتالنتس  األكواريوم  الجون، 
 
ة، تعاون    . ف ي آند كو لتقديم تشكيلة  وب  هدف تحويل هذه المناسبة إىل ذكرى ممي  

المطعم مع عالمة تيفات 

ي نهاية العرض. ويتيح  
 
وبات وأماكن الجلوس الفخمة، باإلضافة إىل هدية خاصة للسيدات الفائزات ف ة من األطباق الشهية والمش  ممي  

ي الحوض الم
 
يكاتهم من خالل تسليمهن رسائل شخصية يحملها غطاس ف . مطعم أوسيانو للرجال فرصة مفاجئة ش  ي

 ات 

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   :ي آند كو

ينون الفوار    27,500باقة تيفات  وب دوم بي  ، تتضمن تقديم كمية غي  محدودة من مش  ي لشخصي  
درهم إمارات 

سماك وخدمة تقديم رسالة عن طريق الغواص،  األ  بجانب حوض أطباق والجلوس إىل طاولة  10وقائمة طعام مكونة من 
ي آند  

اء من عالمة تيقات   كو  إضافة إىل هدية قيمة وقسيمة ش 
o   :ينون الفوار وقائمة    16,500الباقة البالتينية وب دوم بي  ، تتضمن تقديم كمية غي  محدودة من مش  ي لشخصي  

درهم إمارات 
ي آند كو األ حوض  يجانبأطباق والجلوس إىل طاولة   10طعام مكونة من  

اء من عالمة تيقات   سماك، إضافة إىل قسيمة ش 
o   :ي لشخ   8,500الباقة الذهبية

وب روينار الفوار وقائمة طعام من  درهم إمارات  ، تتضمن تقديم كمية غي  محدودة من مش  صي  
ة   10  أطباق وأماكن جلوس ممي  

o  :وب روينار الفوار وقائمة طعام من   5,000الباقة الفضية ، تتضمن زجاجة من مش  ي لشخصي  
أطباق وأماكن    10درهم إمارات 

 جلوس من الفئة الفضية  
o  وب بيليكارت ي آند كو. سالم  -يتوفر مش 

ي يمكن طلبه مع الباقة الذهبية والبالتينية وباقة تيفات 
 ون روز الفوار كخيار إضاف 

o   ي حي مع عزف عىل البيانو
فيهية: عرض غنات   الفعاليات الي 

 تجارب جديدة بمناسبة عيد الحب
 

ي مطعم سافرون 
 
 برانش عيد الحب ف

ة   حيث يحظ  الضيوف بفرصة االختيار بي   أكير من   ومستوحاة من دف   هذه المناسبة،يوفر مطعم سافرون لضيوفه تجربة برانش ممي  

يي   المأكوالت، إىل جانب    220  
ي ذلك محطة المأكوالت البحرية الطازجة؛ ومحطة المحار؛ ومحطة طهٍو حية لي 

محطة فريدة، بما ف 

والتسلية. ويضمن العرض خيارات شاملة تناسب جميع  مجموعة واسعة من المأكوالت العالمية المفضلة، وسط أجواء مليئة بالمتعة  

وبات المستوحاة من أجواء المناسبة. كما   وبات الفاخرة الذي يوفر تشكيلة واسعة من خيارات األطعمة والمش  األذواق، مثل قسم المش 

ة للمكان.  ي تمنحها الزينة الممي  
 يحظ  الضيوف بتجربة تفيض بالرومانسية الت 

o  اير  11السبت  2023فير
o   حت     1من الساعة 

ً
  4ظهرا

ً
 عرصا

o  ،وب العنب الفوار وبات الفاخرة بما فيها مش  ي للشخص الواحد )تتطلب الدفع المسبق(  595باقة المش 
 درهم إمارات 

o  ي وعروض الموسيف  الحية وعروض الرقص
ي األغات 

فيهية: عروض منسف   الفعاليات الي 
o   21برانش سافرون مخصص للضيوف فوق  

ً
 عاما
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 تجربة البولينج وتناول الطعام من مطعم ويف هاوس  

ي عيد الحب من خالل باقة  
 
ي المنطقة، لألزواج فرصة االستمتاع بأجواء المنافسة ف

 
فيهية الرائدة ف يقدم مطعم ويف هاوس، الوجهة الي 

وب بروسيكو مقابل ة تتضمن جولة بولينج وقائمة طعام مكونة من ثالثة أطباق وكوبي   من مش  .   400  ممي   ي لشخصي  
كما    درهم إمارات 

وبات عىل أنغام الموسيف  الحية للفرقة الخاصة بالمطعم.   يحظ  الضيوف بفرصة التلذذ بوجبات الطعام والمش 

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   حت  منتصف الليل   12من الساعة 

ً
 ظهرا

o 400  وب بروسيكو ، تتضمن ثالثة أطباق رئيسية وكوب من مش  ي لشخصي  
 لكل شخص وجولة بولينج درهم إمارات 

o  ي حي من الساعة
فيهية: عرض موسيف   مساء   8الفعاليات الي 

 

ي بالتوس 
 
ة ف  جلسة عيد الحب لشاي ما بعد الظهي 

ة خالل عيد الحب، حيث يتيح لضيوفه التلذذ بتوليفة من الكوكتيالت الخاصة بالمناسبة وتناول   يقدم مقىه وردهة بالتوس تجربة ممي  

ة الخاصة بعيد الحب تشكيلة مختارة من السندويش والكعك الطازج مع  أشىه   المأكوالت الخفيفة. وتضم قائمة شاي ما بعد الظهي 

 لهذه المناسبة الخاصة. ويمكن للزوار االرتقاء بالتجربة م
ً
ة خصيصا تقال إىل جانب الحلويات المحرص  ن  الكريمة ومرتر الفراولة ومرتر الير

ي بالتوس لمدة ستة أيام متتالية.  والخيارات المتنوعة من شاي أفانتشا الفاخر. خالل التلذذ بالقهوة  
 ويتوفر العرض الممي   ف 

o  اير إىل األربعاء   10من الجمعة اير  15فير  2023فير
o   حت     2من الساعة 

ً
 مساء   5:30ظهرا

o   ة ي للشخص الواحد، كوكتيالت عيد ا   190  -جلسة عيد الحب لشاي ما بعد الظهي 
ي للشخص    65  -لحب  درهم إمارات 

درهم إمارات 
 الواحد. 

o   فيهية: عزف عىل القيثارة  الفعاليات الي 

ي منتجع أتالنتس النخلةأشهر المطاعم تجارب 
 
 ف

 

ي نوبو 
 
 عيد الحب ف

بالطابق   الجديد  ي فرعه 
أحبتهم ف  األوقات مع  أجمل  ، لضيوفه قضاء 

ً
عالميا الشهي   التقليدي  ي 

اليابات  المطعم  نوبو،  ي    22يتيح 
فندق  ف 

حيث يوفر لهم قائمة أوماكاسي المكونة من ستة أطباق وسط أجواء فاخرة وإطالالت خالبة. وتبدأ    أتالنتس النخلة خالل عيد الحب،

ي التشو
تورو  - األمسية بتقديم الكوكتيالت تتبعها األطباق الرئيسية مثل تاكو نوري سمك الذيل األصفر المحرص  بطريقة عرصية، وسوس 

. وتختتم الوجبة مع كعكة شورت كيك بالفراولة اليابانية وشوكوالتة عيد  مع صلصة ميسو ال ي ولفائف ماكي
طماطم وتشكيلة من السوس 

ي المقيم ووسط أجواء رومانسية. 
 الحب عىل وقع أنغام منسق األغات 
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o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   وبات و   6حت     5ساعة الكوكتيالت من الساعة ، تجربة العشاء وركن المش  بعد منتصف    2مساء  حت     6الردهة من الساعة  مساء 

 الليل 
o   أعوام 10مساء للضيوف الذين ال تقل أعمارهم عن    8تتوفر تجربة العشاء بعد الساعة 
o   ي عىل األقل    775  -قائمة عيد الحب

ي درهم إمارات 
اس بحد إنفاق يبلغ ألف  ي للشخص الواحد، أماكن جلوس عىل الي 

درهم إمارات 
، أماكن  اس بحد إنفاق يبلغ لشخصي   .  3جلوس عىل طرف الي  ي عىل األقل لشخصي  

 آالف درهم إمارات 
o  ي المقيم

فيهية: منسق األغات   الفعاليات الي 

يت كيتشن ي مطعم بريد سير
 
 تجربة عيد الحب ف

ي  
 
الشيف غوردون رامزي ف إعداد  ة من  الممي   الطعام  يت كيتشن األزواج إىل االستمتاع بقائمة  ي    يدعو مطعم بريد سي 

يطات  الير المطعم 

ائح لحم   ، والمكونة من خمسة أطباق شهية تبدأ بالمحار ويليها طبق السلمون المتبل بالشمندر األحمر ولفائف ويلينغتون من ش  الشهي 

ها الشيف رامزي، باإلضافة إىل أطباق التحلية الغنية بالشوكوالتة.  ي يحرص 
 وعرض  كوكتيل يوم الحب الممي   وتكتمل التجربة مع    العجل الت 

ي المرافق وسط أجواء رومانسية فريدة. 
 الموسيف  الحي لعازف الجيتار المنفرد والمغت 

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   11مساء  حت    6من الساعة   

 
 ليل

o 595  تتضمن قائمة طعام من خمسة أطباق ، ي لشخصي  
 درهم إمارات 

o 80  ي لكوكتيل عيد الحب
 درهم إمارات 

o فيهية: عرض غن ي مع عزف منفرد عىل الجيتار الفعاليات الي 
 ات 

 

ي عيد الحب
 
 تجارب الطعام الفريدة ف

 

ي إين فويغو 
 
ي ف

 تجربة روسا نوتش 

يقدم مطعم إين فويغو تجربة مفعمة بالمشاعر احتفاء بعيد الحب، ويدعو ضيوفه من األزواج واألصدقاء لالنضمام إىل المغنية مدام روزا  

فيه الحية. ويمكن للضيوف االختيار   وطاقم المطعم، واالستمتاع بأمسية رومانسية مع باقة من المأكوالت الالتينية الشهية وفعاليات الي 

ة    من قائمة ي لشخصي     595حسب الطلب، يرافقها إبريق من كوكتيل سانجريا بسعر  طعام محرص 
  درهم إمارات 

ً
. وتشهد األمسية عروضا

ي الثالثية، وتيكي 
 إىل عروض رقص التانجو والسامبا. ويعزز المطعم   حماسية حية تقدمها فرقة مارياتس 

 
، إضافة ال والفنانة فاير جيبسي

ي أرجائه، وتوزي    ع الورود عىل ضيوفه من السيدات. أجواء المناسبة الرومانسية م
ي تتجول ف 

  ع شخصية كيوبيد الت 

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   بعد منتصف الليل  1مساء  حت    6من الساعة 
o  ي لشخصي      595قائمة طعام فاخرة وحسب الطلب يرافقها إبريق من كوكتيل سانجريا بسعر

 درهم إمارات 
o   ي الثالثية، عروض رقص التانجو والسامبا، تيكي ال والفنانة فاير جيبسي الفعاليات

فيهية: عرض موسيف  حية، فرقة مارياتس     الي 
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وبات سي فاير  ي مطعم وركن مش 
 
 تجربة عيد الحب ف

وبات سي فاير بي   األجواء الرومانسية والمأكوالت الفاخرة. ويدعو المطعم   ي مطعم وركن مش 
 
األزواج الباحثي    تجمع تجربة عيد الحب ف

وبات الخاصة وسط   ائح اللحم الفاخرة مع مجموعة من المش  عن تجربة فريدة إىل االستمتاع بقائمة طعام من خمسة أطباق، تتضمن ش 

ة تتضمن صندوق شوكوالتة خاص وأزهار. وتكتمل التجربة مع عرض موسيف    ة. كما يحصل الضيوف عىل هدية ممي   أجواء المطعم الممي  

ي أجواء  احتفالية عىل األمسية.  الجاز ال
، والذي يضف   حي

o   اير    14الثالثاء  2023فير
o   بعد منتصف الليل  1مساء  حت    6من الساعة 
o   أعوام 10مساء للضيوف الذين ال تقل أعمارهم عن    8تتوفر تجربة العشاء بعد الساعة 
o  فيهية: عرض موسيف  الجاز الحي  الفعاليات الي 
o   ي لشخصي    درهم 1,000قائمة محددة بسعر

 إمارات 

ي منتجع أتالنتس أو للحجز المسبق، يرحر االتصال عىل الرقم  
+ أو زيارة  97144262626لمزيد من المعلومات حول عروض عيد الحب ف 

ي 
وت     https://www.atlantis.com/dubai/restaurantsالموقع اإللكي 

 
 ***انتىه** 

 

 لالستفسارات اإلعالمية 

 نور علوان 

ي  واإلتصال  قسم العالقات العامة  ةمدير   | منتجعات أتالنتس دتر

 +( 971)  81 12 66 44 5 هاتف: 

 : ي
وت  يد اإللكي   nour.alwan@atlantisdubai.com الير

 

 هدى إسماعيل 

مكاتب وكالة كاتش   ةمدير   

)+971   ( 504647050 

 huda@katchthis.com 

ي   1000 426 4 971+لمزيٍد من المعلومات، ُيرحر االتصال عىل الرقم 
وت  . www.atlantis.com/dubaiأو زيارة الموقع اإللكي 

  ملونة للمنتجع بدقة عالية أو منخفضة عىل الرابط أدناه: يمكنكم االطالع عىل الصور ال

 palm-www.kerznercommunications.com/atlantis/the 

 
 

https://www.atlantis.com/dubai/restaurants
mailto:nour.alwan@atlantisdubai.com
mailto:huda@katchthis.com
http://www.atlantis.com/dubai
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 حسابات منتجع أتالنتس النخلة عىل مواقع التوصل االجتماعي 
 @  AtlantisThePalm فيسبوك: 

 :  @  Atlantis تويير
 AtlantisThePalm @#AtlantisThePalm : إنستغرام

 aquaventuredubai #AtlantisThePalm@حساب مدينة أكوافنتش  المائية:  
 حسابات مطاعم أتالنتس عىل إنستغرام:  

@OssianoDubai @BreadStreetKitchenDubai @NobuDubai @SeafireSteakhouse @HakkasanDxb 
@WavehouseDubai @WhiteBeach 

 
 

ي   نبذة ي دب 
 
 عن منتجع أتالنتس النخلة ف

ي  
ي المنطقة، وسط هالل جزيرة النخلة. ويمتد المنتجع، الذي افتتح أبوابه ف 

، أول منتجع ترفيىهي ف  ي ي دتر
يقع منتجع أتالنتس النخلة ف 

فيهية    46عىل مساحة إجمالية تبلغ    2008سبتمير    متنوعة من المرافق الي 
 
، ويضم مجموعة

ً
 من المالهي    22والبحرية و هكتارا

ً
هكتارا

ي العالم، وأكير الموائل البحرية المفتوحة مع أكير من  
ي أكوافنتش  أكير حديقة مائية ف 

ات والمعارض    65المائية ف  ي البحي 
ألف حيوان بحري ف 
ا  الماء تمنح  المسارات والممرات تحت   من 

 
الذي يضم مجموعة  ، ي

المات  ز   لالستمتاع  المائية، مثل حوض ذا لوست شامير
 
لزوار فرصة

. وتحتوي مدينة أكوافنتش  المائية عىل   ة إىل عالم أتالنتس الخياىلي ي    105مليون لي  من المياه العذبة لتشغيل    23.5برحلة ممي  
لق مات  مي  

ي ركوب أمواج مجهزتي   بأح
 قياسية، ولعبت 

ً
ي حققت أرقاما

لقات العالمية الت  ، من بينها العديد من المي   واض سباحة وأجهزة  ومرفق ترفيىهي
لقات المائية الشيعة، واأللعاب المزودة بأجهزة توليد التيارات المائية القوية. ويضم منتجع أتالنت س النخلة  توليد أمواج، باإلضافة إىل المي  

، باإلضافة إىل منطقة أسود البحر ا  ، محمية الدالفي   الفريدة، لألغراض التعليمية وحماية الدالفي   ي تتيح للزوار فرصة  خليج الدالفي  
لت 

ة من المتاجر الفاخرة وقاعات االجتماعات ومراكز   ي الطبيعة. كما يضم المنتجع مجموعة ممي  
التعرف عىل واحٍد من ألطف الثدييات ف 

للضيوف   يتيح  المنطقة، حيث  ي 
ف  الرائدة  الطعام  تجارب  بكونه وجهة  النخلة  أتالنتس  منتجع  ويشتهر  أبرز    35المؤتمرات.  خيار من 

يت كيتشن لغوردون  ا  وبات بريد سي  لمطاعم عالمية المستوى، مثل هاكاسان وأوسيانو الحائزين عىل نجمة ميشالن ومطعم وركن المش 
ي مطعم ويف هاوس وإن  

رامزي ومطعم نوبو. ويوفر أتالنتس النخلة لضيوفه فرصة االستمتاع بتجارب الحياة الليلية النابضة بالحياة ف 
وبات المنعشة ومشهد    فويجو المطعم األمريكي  خاء واالستمتاع بالمش  ي الجديد، بينما ُيعد شاط  وايت بيتش المكان المثاىلي لالسي 

الالتيت 
 . ي  الخليج العرتر

 الغروب الممي   عىل شاط 

 
 

 


