
 

 :خبر صحافي

 :بعد النجاح الكبير الذي حققته في دوراتها الثالثة الماضية

  "أكوافنتشر بعد الغروب"علن عن عودة فعالية في دبي ي  أتالنتس النخلة 

 ،الثالثة الماضية الكبير الذي حققه في دورات نجاحالبعد  :2019أبريل  9دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

لالستمتاع  "فعالية "أكوافنتشر بعد الغروبمنتجع أتالنتس النخلة في دبي  المائية في تنظم مدينة "أكوافنتشر"

  لة مليئة بالمرح والتسلية. لتمضية ليو  بالتزلج المائي ئيمساال

 المليئة بالحياةاالستمتاع باالنزالقات المائية الرائعة واإليقاعات  المائية "أكوافنتشر" مدينةيمكن لعشاق و 

فرصة ، مع الجاري  أبريل 26 من ا  وذلك ابتداءحتى منتصف الليل و  امساء   8للذيذة من الساعة والمأكوالت ا

ستتاح و . فقط إماراتيا   درهما   119يبلغ توفير كبير لتذاكر الحجز المبكر ذات العدد المحدود بسعر استثنائي 

 175الدخول بسعر  بوابةى في مرحلة تالية وعلعبر اإلنترنت من خالل شرائها درهم ا  149 بسعر التذاكر

 .إماراتيا   درهما  

 والحائزة على الجوائزالرائدة في العالم  مائيةال مدينةال أتالنتس النخلة تجربةمنتجع  باستطاعة مرتاديو 

ن عن يالباحث بإمكانو . "أكوافنتشر" في الترفيهية التجارب سيكون هناك مجموعة كبيرة منحيث  ،العالمية

في  ا  رائع ا  مائي منزلقا   20، بينما يوجد األنفاس لها "قفزة الشجعان" التي تحبس عصابهم فيأ قوة اإلثارة اختبار 

مجموعة من  والستكمال أوقات المرح ستتواجد. إنزالقات "بوسيدن" "هجوم القرش" و ، بما في ذلكاالنتظار

 ، حيث يوفرائية فريدةاستثنقدر من الدهشة وتقديم تجربة وتحقيق نفس التسلية لزيادة العروض الليزر والنار 

 



 

 

 تستضيففي حين  ،الموسيقى التصويرية لقضاء ليلة ال ُتنسى Kezaو Shef Codes الدي. جيهكل من  

  الحفل.خالل حيث بإمكانهن التمتع بمزيد من الخصوصية السيدات،  Chillax Zoneمنطقة 

"أكوافنتشر بعد الغروب" عرض ضخم ال  ال يقتصر فقط على وجود االنزالقات المائية التي تجعل من فعاليةو 

كما يمكن  من المأكوالت المفضلة المعروضة طوال المساء. متنوعة مجموعةبل هناك  ،ينبغي تفويته

أماكن جلوس داخلية  انيوفر  اللذان Barracudas أو  Shark Bites في مطعم بالجلوساالستمتاع 

والبيتزا المخبوزة الطازجة والشاورما والفالفل  زة العربيةاذلك الماألذواق بما في  أطعمة ترضي جميعوخارجية و 

 .والمشاوي والسمك والبطاطا 

 "،البحرية مشاركة "الكائناتالمائية الوحيدة في الشرق األوسط التي تقدم تجارب  مدينةوتعتبر " أكوافنتشر" ال

شاطئ  على ساحل متر 700لها طو  يمتدالمائية الوحيدة في إفريقيا والشرق األوسط التي  كما تعتبر المدينة

بما في ذلك  التي تحطم األرقام القياسية التجارببعض  مدينة "أكوافنتشر" المائيةضم كما تأبيض. رملي 

في  خط مساري "أكواكوندا" وأول لعبة سباق أنبوبية مزدوجة "ساليرين" وأطول  في العالم أكبر ركوب مائي

 .نحنياتمع أطول مصب مائي مليء بالتعرجات والم دبي

وبالنسبة لألطفال ، وما فوق االستمتاع بفعالية "أكوافنتشر بعد الغروب" عاما   15وبإمكان األشخاص من سن 

وإلتاحة عام ا أو أكثر.  21يبلغ من العمر  برفقة شخصأن يكونوا عليهم عام ا  14تقل أعمارهم عن التي 

مقابل  الحجز ذات العدد المحدود ، يمكن للضيوف شراء تذكرة مبكرةفرصة أكبر للتوفير ال يمكن تعويضها

أو زيارة   2000 426 4 971+ الرقم درهم فقط عن طريق االتصال على 119
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 درهم. 175، في حين تتوفر التذاكر العادية عند البوابة بسعر درهم بعد ذلك 149الشراء المسبق 

 – 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.comللحصول على صور ملونة فائقة الدقة قم بزيارة الموقع التالي: 

 

 إذا كنت مستخدما  جديدا  لهذا الموقع، ُيرجى التسجيل أوال  للحصول على حق الدخول إلى الغرفة اإلخبارية.

 

 تواصل االجتماعي:يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل ال
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@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 
 تويتر

@Atlantis 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 انستاغرام
@AtlantisthePalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 
 ي نبذة عن منتجع  أتالنتس النخلة  في دب

وجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في اليعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي 
. ويمتد 2008دبي. وأفتتح المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من العام 

هكتارا   17الترفيهية المتكاملة تشمل يتضمن قائمة من المعالم المائية و وهو هكتار  46المنتجع على مساحة 
المذهلة. ويضم المنتجع واحدة من أكبر البيئات البحرية في العالم، حيث يعيش مدينة "أكوافنتشر" المائية من 

من الكائنات البحرية. ومن أهم ِّ معالمه "الحجرات المفقودة" وهي متاهة تحت الماء من  65000في بحيراته 
وتضم مدينة "أكوافنتشر" المائية اخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. الممرات والطرقات المتد

مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية،  18ما يزيد على 
ضم أتالنتس أيضا  كيلومترا  من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات المائية ورشاشات المياه. وي 2.3ونحو 

هذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للتعرف الراعي لخليج الدالفين، الموطن التعليمي 
على واحدة من أكثر الثديات الودودة. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة 

ن"، و"روندا لوكاتيلي". وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع المطاعم العالمية مثل "نوبو"، و"بريد ستريت كيتش
 35مترا  مربعا  للمتاجر الفاخرة تعرف بإسم "ذا أفينيوز"، وتضم نحو  2200على مساحات تجزئة تقدر بـ 

 متجرا  يقدم منتجات للسيدات والرجال واألطفال من األزياء العالمية والمجوهرات واالكسسوارات والحلويات. 
 


