
 

 خبر صحافي:

 ألف طيلة الشهر الفضيل: 60توقعات أن يصل عدد زوار الخيمة 

 تقدم لضيوفهافي "أتالنتس النخلة" خيمة أساطير الرمضانية 

  في دبي خالل شهر رمضان المبارك تجربة األكثر ثراء  ال

"  هاكاسان مطعم "افطارات وسحور متنوعة في خيارات المنتجع يقدم أيضا  

 " كااليدوسكوب "الصيني أو مطعم 

تقديمه ألفضل عن ة في دبي منتجع أتالنتس النخل كشف :2019أبريل  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

زواره تجارب اإلفطارات والسحور الرمضانية خالل شهر رمضان الكريم. وكعادته كل عام، يستقبل المنتجع 

أضاف الى هذا تقديمه للزوار تجربة رمضانية وقد الرمضانية على مدى الشهر الفضيل.  "أساطير"خيمة في 

 ".كااليدوسكوب"و" هاكاسان" يمطعم كل منفي 

 الرمضانية "أساطير"خيمة 

، أحد األيقوني "ساطيرأ"مطبخ  "أيامنامطعم "، رئيس الطهاة الشرقيين التنفيذيين في البرجي يعلالشيف يدير 

والسياح على اإلمارات سكان  لدى ةالمفضلالوجهة تحدة و أكبر الخيام الرمضانية في دولة اإلمارات العربية الم

 ضيف خالل شهر رمضان ألف 60اإلفطار والسحور ألكثر من  كل من وجبات يقدم حيثحد سواء. 

 



 

 

، والتي تقدم مجموعة لذيذة من وفيهات اإلفطار والسحوربينها لالختيار من ب وجباتال إعداد سيتمو . المبارك 

 . وخليط المشاوي العربيةشاورما الومحطة  "اب لحم الضأنكب" :المأكوالت المفضلة مثل

ية للحلويات الشرقذلك محطة ، بما في للحلويات متنوعة أيًضا عشر محطاتخيمة "أساطير"  ستضمو 

سيكون كما ، فضاًل عن محطة اآليس كريم ونافورة الشوكوالته. مثل أم عليالساخنة  لحلويات، واالتقليدية

، اللحوم المشوية زة الساخنة والباردة، الحساءاتشمل المانتقائية معروضة خالل السحور، و هناك أيًضا قائمة 

 . ، الحلويات الرمضانية الت البحريةوالمأكو 

 "أساطير" إفطار

 .يونيو 12التاريخ: من مايو إلى   -

 .اً مساء 8:30إلى  اً مساء 6:30توقيت: ال -

  مشمولة العصائر والمياه.عاماً  12درهم إماراتي بعمر فوق  220تكلفة الشخص الواحد  -

 .بما في ذلك العصائر والمياه ،سنة 11إلى  4درهم للطفل من سن  110  -

 .وما دون تناول الطعام مجاًنا 3األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  -

 مساءً  4:30آخر حجز لإلفطار في اليوم الذي سيتم تناوله في الساعة  -

 



 

 "ساطيرأ"سحور 

 .يونيو 12لى التاريخ: من مايو إ -

 صباًحا  3إلى  ًا مساء 9:45: لتوقيت ا -

 درهم إماراتي لكل شخص  160الحد األدنى لإلنفاق  -

لحم  ،مناقيش، حساءال، زة الباردة والساخنةاحتوي على المانتقائية وت السحور قائمة سوف تكون  -

ة ، عصائر رمضانيمشوي، سمك ومأكوالت بحرية، حلويات رمضانية، وجبات خفيفة ساخنة

 .ومشروبات ساخنة

درهمًا إماراتيًا  245درهمًا و  225درهمًا و 205وما فوق ) 20قوائم الطعام متوفرة لمجموعات من  -

 .للشخص الواحد( بما في ذلك عصائر رمضان والماء. المشروبات الغازية ليست مدرجة في القائمة

 .سنة وما فوق  21العمر:  -

 " هاكاسانمطعم "

الضيوف إلقامة احتفاالت إفطار بديلة في  وائزجأفضل الالكانتوني الحائز على  دبي "هاكاسان" يدعو مطعم

قائمة طعام اإلفطار الخاصة حيث سيوفر ، النخلة. أتالنتس في "ذا أفينيوز"مطعمه المشهور عالمًيا في 

من أطباق تضم قائمة األطباق األربعة و وهي مثالية للعائلة واألصدقاء للمشاركة.  ،درهم 288للعشاء مقابل 

ها الشهير بالمطعم باإلضافة إلى األطباق التي تم إعداد "ديم سوم"وطبق  ،"بكين"مثل بطة  "هاكاسان"توقيع 

 .ا الوقت الخاص من السنة لتقديم تجربة استثنائيةلهذ اً خصيص



 

 

ستمتاع الضيوف مدعوون أيًضا لالكما أن يتم تقديم قائمة انتقائية منتظمة كخيار بديل. س وفي الوقت نفسه

 .الفضيل كل يوم جمعة طوال الشهر "هاكاسان"بوجبة فطور في 

 .مايو حتى نهاية شهر رمضان 5التاريخ: متاح يومًيا من  -

  ًا مساء  6:30من الساعة    توقيت: ال -

 .VOSSالعصائر والمياه  تشمل ، درهم 288 تكلفة الشخص الواحد -

 .وما فوق  10العمر: األطفال  -

 " كااليدوسكوب" مطعم 

من جميع أنحاء العالم وهو  احتوائه على أطباق، ويتميز باخربوفيه عالمي ف "كااليدوسكوب"  مطعم يقدم

سيقدم هذا المطعم الرائع أطباقه التخصصية المعتادة من منطقة و مثالي للعائالت ومجموعات األصدقاء. 

كثر أ لتجربة حية طهي محطات مع خاص إفطار بوفيه جانب إلى والهند، إفريقيا وشمالالبحر المتوسط 

 تفاعلية.

 يونيو 4مايو حتى  5التاريخ: متاح يومًيا من  -

 مساءًا    8:00 ىحت 6:00توقيت: ال -

 العصائر والمياه تشمل درهم إماراتي 215الواحد  البالغ تكلفة الشخص -



 

 

 العصائر والمياهشاملًة درهم إماراتي  107.5عاًما  11إلى  4للطفل من سن   -

  اً وما دون تناول الطعام مجان 3ذين تتراوح أعمارهم بين األطفال ال -

مفتوحة األخرى األماكن  تبقى جميعو خالل شهر رمضان المبارك.  "أيامنا"و "نسيمي" سيتم إغالق شاطئكما 

 المعتادة.هي في األوقات كما إلستقبال الزوار 

  restaurantreservations@atlantisthepalm.comيمكن إجراء حجز المطعم عبر البريد اإللكتروني و 

 .   426 4 971+ 2626 :أو عن طريق االتصال على

 – 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.

mailto:restaurantreservations@atlantisthepalm.com
mailto:Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com
http://www.atlantisthepalm.com/


 

 
 نتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:يمكنكم متابعة أتال

 فيسبوك
@atlantisthepalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 تويتر
@Atlantis 

@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 
 انستاغرام

@AtlantisthePalm 
@TheAtlantisLife )للصور المتعلقة بالمأكوالت( 

 
 تس النخلة  في دبي نبذة عن منتجع  أتالن

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 

هكتارًا  17لمعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل يتضمن قائمة من اوهو 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 ت والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. الممرا

مليون لتر من المياه العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية،  18ما يزيد على 
شاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضًا لسباحة والمرتفعات المائية ور كيلومترًا من األمواج وحمامات ا 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 

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

 لويات. متجرًا يقدم منتجات للسيدات والرجال واألطفال من األزياء العالمية والمجوهرات واالكسسوارات والح
 


