
 
 

 
 

 خبر صحافي 
 

من مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس تحديث اشتراطات مرافق وخدمات السياحة بتوجيهات تزامناً مع 
 كورونا 

 

لإلقامة في المنتجع والتمتع بشاطئه وبعض  هأتالنتس النخلة يبدأ باستقبال ضيوف
المطاعم نخبة منتقاة من و األنشطة المائية الشاطئية   
 

أعلن منتجع أتالنتس النخلة في دبي عن :  2020مايو  15دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
السياحة والتسويق البدء بإستقبال حجوزات اإلقامة في المنتجع تامشيًا مع توجيهات كاًل من دائرة 

التجاري ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس "كورونا". وسيتمكن ضيوف المنتجع من تخليص 
يكون لفينيوز" ، األاإلقامة في البرج الشرقي للفندق عبر مدخل المجمع التجاري " تكافة إجراءا

بإستطاعتهم اإلستمتاع بالشاطئ واألنشطة المائية الشاطئية باإلضافة إلى بعض المطاعم أثناء 
 فترة إقامتهم مع مراعاة اإلشتراطات الصحية الصادرة عن الجهات الحكومية في الدولة. 

 
في المائة فقط في مجموع طاقتها  30ووفقًا لهذه اإلشتراطات، ستكون نسبة إشغال المطاعم 

ستيعابية وتشمل مطعم "نوبو" و "هاكاسان" و "بريد ستريت كيتشن" و مطعم "سي فاير"، ويبدأ اإل
 درهمًا شاملة وجبة اإلفطار.  549سعر اإلقامة في المنتجع من 

 
واإلشتراطات الصحية المطبقة في المنتجع هي نتاج عمل دؤوب وتنسيق كبير مع الجهات 

صصين والخبراء العالميين في مجال تعزيز وتطوير الحكومية في الدولة ومجموعة من المتخ
، حرصاً على سالمة وصحة النزالء حيث تم األخذ بعين اإلعتبار برامج الصحة والسالمة والتعقيم 

بين الكراسي الموضوعة على الشاطىء على أن ال تتعدى أي مجموعة تطبيق  المسافة ااَلمنة 



 
 

سيتمكن النزالء من مرتادي الشاطىء التمتع أشخاص. كما  ةتمارس األنشطة الخارجية الخمس
الذي سيهتم بتوصيل الطلبات  The Shoreباألكالت الشهية والعصائر الطبيعية من مطعم 

، على أن يقتصر دخول الشاطئ مساءًا  6صباحًا حتى  11للضيوف على الشاطئ بين الساعة 
 على المقيمين في المنتجع فقط. 

 
 الضيوف المقيمين في المنتجع والضيوف الزائرين من الخارج التمتعكما بإستطاعة كال من 

بمجموعة مختارة من المطاعم. وسيتمكن الزوار من تناول وجبات الغداء والعشاء في مطعم " 
صباحًا حتى التاسعة مساءًا ، أما مطاعم "نوبو" و"  8:00بريد ستريت كيتشين" بين الساعة 

مساءًا على أن يستقبل مطعم " سي فاير" ضيوفه بين  9:00 -6:00هاكاسان"  بين الساعة 
مساءًا . وتتوفر مواقف سيارات عديدة أمام مدخل مجمع "األفينيوز"  9:00 – 5:00الساعة 

 الستخدام ضيوف المنتجع " الخدمة الذاتية لصف السيارات" .
 

لكافة تدابير  وفقاً  بمهنية عاليةوقد تم تدريب كافة الموظفين المشرفين على التواصل مع الضيوف 
السالمة والوقاية والنظافة بما يتماشي مع برنامج الصحة والسالمة التي وضعها المنتجع تحضيرًا 

المرور بماسح حراري فور بصف سيارته ذاتيًا ومن ثم  إلستقبال ضيوفه، حيث يقوم الضيف
ة والمعقمات لكل يتم تقديم مجموعة من مواد العناية الصحية والشخصي وهناكدخوله المنتجع، 

ضيف الستخدامها خالل فترة إقامته. ويتم تعقيم الغرف قبل وصول الضيف والحفاظ على نسبة 
بالمائة مع وجود غرفة غير مسكونه بين كل غرفة وأخرى. ويعتبر  30اإلشغال الكلية للمنتجع ب 

بين الساعة  ائرينالز عيادة متخصصة تستقبل  يوفرمنتجع أتالنتس الفندق الوحيد في المنطقة الذي 
ساعة في  24مساءَا مع توفر خدمة اإلسعافات األولية على مدار  9:00صباحًا حتى  8:00

 األسبوع. 
 
 



 
 

 
 

الجدير بالذكر أنه تم إفتتاح جزئي أيضاً لبعض المحالت في مجمع "األفينيوز" للتسوق، باإلضافة 
استقبال الضيوف بمواعيد  إلى افتتاح جزئي للخدمات التي يقدمها نادي "شويكي" الصحي مع

 مسبقة الحجز. 
 

للتعرف أكثر على ما يقدمه المنتجع واإلجراءات الصحية المتبعة يمكنكم زيارة الموقع الرسمي 
  sanitation-www.atlantis.com/dubai/about/healthألتالنتس النخلة 

 
 

  -انتهى-

  لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع
  ليندا عبدالحي

 دبي –مدير أول العالقات العامة، أتالنتس النخلة 
 4581 200 97155موبايل : +

 Linda.AbdulHay@atlantisthepalm.com :البريد اإللكتروني
 

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

  media.atlantisthepalm.com :الموقع التالي فائقة الدقة، تفضل بزيارة
 :يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي

 atlantisthepalm@ :فيسبوك وإنستغرام
 Atlantis@ :تويتر

 RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse@ :المطاعم
@BreadStreetKitchenDubai @NobuDubai @OssianoDubai @HakkasanDxb 

@AyamnaDubai @WavehouseDubai @whitebeach 

http://www.atlantis.com/dubai/about/health-sanitation


 
 

#AtlantisThePalm #ServingTheExtraordinary 
 

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

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

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

من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم مدينة "أكوافنتشر" 
ذبة التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة في منحدرات مائية، مليون لتر من المياه الع 18المائية ما 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 الثدييات ودًا. ويعد أتالنتس وجهة الضيافة الرائدة في المنطقة حيث يحتضن نخبة المطاعم 
مطعماً من بينها "بريد ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"سيفاير  ٢٩العالمية البالغ عددها 

يقع تحت سطح الماء ومطعم "أيامنا" الذي يقدم ستيك هاوس" ومطعم "أوسيانو" الحاصل على الجوائز والذي 
أطيب المأكوالت الشرق األوسطية التقليدية و"وايف هاوس" الذي يعتبر وجهة الترفيه المتكاملة في دبي ومطعم 
وشاطئ "وايت" الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بمنظر البحر. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع 

 .تجزئة للمتاجر الفاخرة  فضاًل عن خدمات استضافة المؤتمرات واالجتماعاتعلى مساحات 
 

 

 


