
 

 

 خبر صحافي:

 إلتاحة الفرصة أمام الزوار لإلستمتاع بكل تجارب المدينة المائية على مدى يومين:

الى مدينة "أكوافنتشر"  "اليومين"يطرح بطاقة في دبي أتالنتس النخلة 

 والتي تتضمن زيارة الحجرات المفقودة المائية

بطاقة دخول  عن طرحه دبي في أتالنتس النخلةمنتجع  أعلن :2019أبريل  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الجاري. وبذلك أصبحت  أبريل بداية شهراعتباًرا من  ألول مرةتمتد ليومين وذلك  مدينة "أكوافنتشر" المائية

على  "أكوافنتشر" المائية األفضل في المنطقة المائية اإلستمتاع بتجارب مدينة اإلثارة محبي الفرصة متاحة أمام

 .درهم للسياح 290 بدءًا منيومين  مدى

وتجربة  األنفاس لها التي تحبسقفزة الشجعان  بما في ذلك من االنزالقات المائية المثيرة 20رب امع ما يقو 

ستفتح هذه البطاقة الجديدة و . مدينة "أكوافنتشر" المائية المذهلةهناك الكثير لالستمتاع به في  أنزالقات "بوسيدن"

، أسماك القرشإطعام ع إتاحة فرصة الوصول إلى عرض م فرصة كبيرة لإلثارة والمتعةيومين  لمدة التي تستمر

 الحجرات المفقودة حوض ، وكذلك الوصول إلىSurf’s Upوركوب غير محدود على راكب األمواج الجديد 

نظًرا لوجود العديد من عوامل الجذب المذهلة و بحري.  كائن 65000أكثر من  والذي يحتوي على، المذهل

 بدالً من يومين متتاليين.يومين في على مدار ثالثة أيام بطاقة الاستخدام  من الممكن، تجربتها للزوار التي يمكن

 



 

كمدينة مائية مميزة تحوي  2008مكانتها منذ افتتاحها علم  العالميةمدينة "أكوافنتشر" المائية مكانتها  ورسخت

 يةة شاطئمنطق التي تضم هي الوحيدة في الشرق األوسطف ،العديد من المفاجآت والمغامرات الفريدة من نوعها

مالذًا لكل  التي تعتبرالمدينة المائية  كما أنها. المطلة على الخليج العربيمتر من الرمال  700مع  بها خاصة

زر لمد والجكيلومتًرا مع أمواج ا 2.3 مسافتهارحلة نهرية تبلغ ب القيام تتيح هاباحث عن الترفيه باإلضافة لكون

سبعة زالجات مائية مليئة بالمرح  على "سبالشرز"، تحتوي منطقة بالنسبة لألطفال الصغارو  المياه. وشالالت

كثر األلعاب المخيفة في في حين أن الباحثين عن األدرينالين سيحبون واحدة من أو وإطارات التسلق أيًضا. 

تسعة طوابق في ثالث ثواٍن بسرعات  يقارب ارتفاعًا رأسي اً هبوط والتي تتيح  "قفزة الشجعان" مدينة المائيةال

 كم في الساعة.  60تصل إلى 

المطاعم  . وتشمل هذهةمختلف أكشاكمطعًما و  16 بينطعام الرائعة من خيارات ال تجربةو الزوار كما يستطيع

رغر جميع أنواع المأكوالت اللذيذة مثل الشاورما والب والتي تقدم، Shark Bitesو Barracudas كل من

 .لبطاطس والطعام التايلنديوا

وهي  ،البحرية الكائنات يتشاركهاالوحيدة في الشرق األوسط التي تقدم تجارب  " المائيةأكوافينشرمدينة "وتعتبر 

الشاطئ الرملي األبيض. ممتدة على متر  700يبلغ طولها  ، حيثوالشرق األوسط الوحيدة من نوعها في أفريقيا

المائية أيًضا بعض الشرائح القياسية بما في ذلك أكبر ركوب مائي محيطي في العالم "أكواكوندا"  مدينةتضم الو 

 في دبي. خط مساري وأول لعبة سباق أنبوبية مزدوجة "ساليرين" وأطول 

، ويمكن االتصال درهًما إماراتًيا للبالغين 350درهًما لألطفال و 290تبدأ التذاكر الجديدة لمدة يومين من و 

 . www.aquaventurewaterpark.comأو زيارة الموقع   2000 426 4 971+على الرقم  حجزلل

http://www.aquaventurewaterpark.com/


 

 – ينتهي -

 لالستفسارات اإلعالمية،
 ليندا عبدالحي 

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

Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com 
 

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

 
   media.atlantisthepalm.comالموقع التالي:  قم بزيارةللحصول على صور ملونة فائقة الدقة 

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

 
 أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:يمكنكم متابعة 

 فيسبوك
@atlantisthepalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 تويتر
@Atlantis 

@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 
 انستاغرام

@AtlantisthePalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 
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 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 المنتجع 2008دبي. وأفتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من العام 
مدينة هكتارًا من  17يتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل وهو هكتار  46على مساحة 

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

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 

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

عالمية مثل الثديات الودودة. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة المطاعم ال
"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 
 ات واالكسسوارات والحلويات. والرجال واألطفال من األزياء العالمية والمجوهر 

 
 

 


