
 
 

 

 خبر صحفي: 

 
 أتالنتس النخلة في دبي يعلن عن حزمة متنوعة من األنشطة خالل شهر سبتمبر 

 
٪ على تجارب كمدينة أكوافينتشر ٥٠٪ خصم على الغرف واألجنحة وخصم يصل الى ٣٥تشمل العروض 

  المائية، خليج الدالفين، حوض ذا لوست تشامبرز 
 

دبي عن إطالقه في  أعلن منتجع أتالنتس النخلة – (٢٠١٩سبتمبر  ٥دبي، اإلمارات العربية المتحدة )

في حالة  نلحزمة متنوعة من الفعاليات والعروض خالل شهر سبتمبر بالتزامن مع نهاية الصيف وبدء التحس

  زائري الدولة. ليستفيد من هذه العروض كاًل من المقيمين باإلضافة إلى  على مستوى الدولة، الطقس

 

الذين يتطلعون لقضاء عطلة نهاية أسبوع مريحة في أتالنتس النخلة، من االستمتاع وسيتمكن المقيمين 

ما أجنحة ألعضاء المنتجع. ٪ على الغرف واأل٣٥بعروض أعياد الميالد والحصول على خصم يصل الى 

خالل شهر سبتمبر، فسيحصلون على إمكانية الدخول المجاني إلى  سيقومون بالحجوزاتالضيوف الذين 

وحوض ذا لوست تشامبرز، باإلضافة إلى تناول األطفال للطعام مجانًا عندما تقوم  أكوافنتشر المائية،مدينة 

 درهم + +. 800بشراء باقة بنصف القيمة، حيث تبدأ أسعار الغرف من 

 

 سيكون باستطاعة المقيمين والسياح خوض مجموعة من التجارب المرحة كالدخول إلى مدينة أكوافنتشرو 

٪ من خالل ٥٠وض ذا لوست تشامبرز، خليج الدالفين وذا امبسادور الغون، بخصم يصل إلى المائية، ح

 .٢٠١٩أكتوبر  ١٨ -سبتمبر  ١٧الحجز عبر الموقع من الفترة بين 



 
 

  

جميع الخصومات قابلة للتطبيق فقط على سعر الحجوزات العامة من خالل الموقع االلكتروني ويجب عمل 

او زيارة الموقع  0000 426 4 971+ق االتصال على الحجوزات مقدًما أو عن طري

offers/SplashSale-http://www.atlantisthepalm.com/special ١١. تواريخ الحجز هي 

 .٢٠١٩أكتوبر  ١٨إلى سبتمبر  ١٧. استرداد النقود يبدأ من ٢٠١٩سبتمبر  ١٨ -سبتمبر 

 

من ناحية أخرى، أطلق خليج الدالفين في مدينة أكوافنتشر المائية مؤخرًا، تجربة فريدة من نوعها بعنوان " 

الحصول على فرصة فريدة للسباحة مع الدالفين في أكثر من دولفين تريك"، حيث سيتمكن عشاق الغوص 

سنة، حيث ال يحتاج  ٨٠سنوات الى  ٨لألعمار بين  اً ئميعد هذا النشاط مالفي العالم، حيث  األماكن سحراً 

و السباحة. وسيتمكن الضيوف من الغوص إلى عمق ثالثة أمتار، ألتمتع بخبرة سابقة في الغوص لالضيوف 

بخاصية فريدة النسياب الهواء تحت الماء. تبدأ تتمتع وهم يرتدون خوذة مصممة خصيًصا لهذه الفعالية والتي 

درهم، ليشمل العرض أيضًا دخول مجاني في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر المائية وذا  ٩١٠األسعار من 

 سنوات وما فوق. ٨لوست تشامبرز ما األعمار الموصي بها 

 

للضيوف والزوار االستمتاع بالغوص السطحي مع الدالفين في خليج الدالفين، والذي يعتبر أحد  يمكن أيضاً و 

في العالم. سيتواجد اخصائي حيوانات بحرية، إلعطاء الضيوف فهًما أعمق لهذا  أكثر مواطن الدالفين تطوراً 

ضيًفا في الفترة الزمنية  ١٥، خالل جلسات حصرية تقتصر على البحرية النوع المذهل من الحيوانات

http://www.atlantisthepalm.com/special-offers/SplashSale


 
 

ائية درهم، يشمل النشاط أيًضا دخول مجاني في نفس اليوم إلى مدينة أكوافنتشر الم ٤٠٠المحددة. ابتداًء من 

 سنوات وما فوق. ٨درهم. األعمار الموصي بها  ٤٠٠وذا لوست تشامبرز بقيمة تصل إلى 

 -انتهى-

 للمزيد من المعلومات:

 ليندا عبدالحي
 واإلتصال العالقات العامة  أول مدير

 دبي -أتالنتس النخلة منتجع  
 971+ 4260332 4 هاتف:
 44260100 971 + فاكس:

Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com 
  

 بسمة عماد 

 فريق العالقات العامة

 503912387 (971+) هاتف:

basma@wearebrazenpr.com 

 الرا أبو الخير

 فريق العالقات العامة 

  508004260 (971+)هاتف: 

lara@wearebrazenpr.com   
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أو    1000 426 4 971 للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:
 .www.atlantisthepalm.com زيارة موقع المنتجع على العنوان التالي:

  media.atlantisthepalm.com للحصول على صور ملونة فائقة الدقة قم بزيارة الموقع التالي:
 .إذا كنت مستخدمًا جديدًا لهذا الموقع، ُيرجى التسجيل أواًل للحصول على حق الدخول إلى الغرفة اإلخبارية

  
 يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي:

 atlantisthepalm@فيسبوك وإنستغرام: 
 Atlantis@تويتر: 

 
 

 في دبي أتالنتس النخلة نبذة عن منتجع
يعد منتجع أتالنتس النخلة في دبي الوجهة السياحية األولى في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة في 

. ويمتد 2008المنتجع الذي يغلب عليه طابع المحيطات الفريد في شهر سبتمبر من العام دبي. وأفتتح 
هكتارًا  17هكتار وهو يتضمن قائمة من المعالم المائية والترفيهية المتكاملة تشمل  46المنتجع على مساحة 

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

الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة "أكوافنتشر" المائية 
العذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية،  مليون لتر من المياه 18ما يزيد على 

كيلومترًا من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات المائية ورشاشات المياه. ويضم أتالنتس أيضًا  2.3ونحو 
 خليج الدالفين، الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر التي تقدم فرصة فريدة للتعرف

على واحدة من أكثر الثديات الودودة. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة 
المطاعم العالمية مثل "بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"وايف هاوس" الذي 

ع على مساحات تجزئة للمتاجر يعتبر وجهة الترفيه المتكاملة في دبي. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتج
 فضاًل عن خدمات استضافة المؤتمرات واالجتماعات.  الفاخرة
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 أسعار التذاكر:

 درهم( ٣٢٠درهم )السعر المعتاد  ١٦٠تذكرة دخول ليوم واحد بقيمة  •

 درهم( ٣٥٠درهم )السعر المعتاد  ١٧٥تذكرة دخول ليومان بقيمة  •

 درهم( ٣٦٠المعتاد  درهم )السعر ٢٣٠تذكرة موسم أكوافنتشر  •

 درهم( ٩٩٠درهم )السعر المعتاد  ٤٩٥أكوافنتشر السنوية  تذكرة •

 درهم(  ٢٨٠درهم )السعر المعتاد  ١٩٩تذكرة الغوص السطحي المطلق  •

 درهم( ٧٤٥درهم )السعر المعتاد  ٤٩٥تذكرة لرؤية دولفين  •

 درهم( ٩٢٥درهم )السعر المعتاد  ٦٩٥تذكرة مغامرة مع دولفين  •

 درهم( ٥٤٥درهم )السعر المعتاد  ٣٩٥للغوص السطحي مع دولفين تذكرة  •

 درهم( ٦٣٥درهم )السعر المعتاد  ٣٩٥تذكرة الكتشاف أسد البحر  •

 


