
 

 

     

 

 خبر صحافي 

 بهدف توفير تجربة خالية من المتاعب مع ضمان راحة البال التامة  

  PCRأتالنتس النخلة ُيوف ِّر لضيوفه القادمين من الخارج فحوصات 
 مجانية داخل منتجعه  

 
  النخلة، اليوم، عن إجراء فحوصات  أتالنتس  منتجعأعلن  :   2020  سبتمبر  3دبي، اإلمارات العربية المتحدة،  

PCR ( بشكل مجاني لكافة الضيوف القادمين من خارج دولة  19-لتشخيص مرض فيروس كورونا )كوفيد
اإلمارات العربية المتحدة، والذين يعتزمون اإلقامة مدة خمس لياٍل أو أكثر، إذ تم عقد شراكة مع أحد المستشفيات  

ة إجراء الفحوصات داخل المنتجع، وذلك لمنح الضيوف فرصة قضاء وقت  الرائدة في إمارة دبي لتسهيل عملي
أطول وعدم قطع إجازتهم لزيارة المستشفى أو العيادة، فيما ينطبق هذا العرض الخاص على جميع الحجوزات  

 .  الدولية ابتداًء من تاريخه

 

ن دبي إلى المملكة المتحدة ودول وتجدر اإلشارة إلى أن مؤسسة مطارات دبي ُتلِزم جميع المسافرين العائدين م
ساعة قبل    96خالل فترة زمنية ال تتعدى الـ    PCRاالتحاد األوروبي ووجهات أخرى مفوضة، إجراء فحص  

موعد المغادرة مع تقديم شهادة الفحص عند تسجيل السفر، فيما ُيعفى من هذا الفحص األطفال الذين تقل  
ِقبل  سنة والركاب من ذوي اإلعاقا  12أعمارهم عن   للقلق من  الشديدة والمتوسطة. ومع ذلك، فال داعي  ت 

أتالنتس النخلة المقيمين في المنتجع لمدة خمس لياٍل أو أكثر، ألنهم سيحصلون على فحص   منتجعضيوف  
PCR    ساعة، كما سيحرص أعضاء فريق    24مجاني من منشأة طبية معتمدة وسيتلقون نتائج الفحص خالل

 الترتيبات الالزمة لتأمين مغادرة سلسة وآمنة لكافة الضيوف.   على القيام بجميع المنتجع

 

تيموثي كيلي نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنتجع أتالنتس  وفي معرض حديثه عن هذا اإلعالن، قال  
إجراء  دبي فإن  لذلك،  الصعبة.  الفترة  هذه  خالل  عمالئنا  احتياجات  لتلبية  مستمر  تطور  حالة  في  "نحن   :

في مركزنا الطبي المتواجد داخل المنتجع سيساعد في تقليل أي مشاكل متعلقة بالسفر    PCRفحوصات الـ  
 ي دبي".  وسيشجع المزيد من الضيوف من خارج الدولة على زيارة الوجهة الترفيهية األولى ف



 

 

 

 

 

أتالنتس    منتجع  : "هدفنا الوحيد هو إسعاد ضيوفنا وضمان استمتاعهم بكل لحظة يقضونها فيكيليوأضاف  
المسؤولية   إيجاد طرٍق مبتكرة وتطبيقها من أجل خدمتهم بشكل يراعي  النخلة، في حين نسعى جاهدين إلى 

لتوفير تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف  المجتمعية. كما تنسجم مبادرتنا هذه مع مبادرة طيران اإلمارات  
فترة   خالل  السفر  في  الناس  ثقة  تعزيز  بهدف  تأتي  والتي  كورونا،  فيروس  بمرض  المتعلقة  الطبي  العالج 

 الجائحة".  

 

"  19-أتالنتس النخلة رصد ومتابعة التطورات المتعلقة بانتشار جائحة مرض "كوفيد  منتجعوبينما تواصل إدارة  
بقاء ضيوف الفندق الحاليين والمستقبليين على اطالع دائم، تنصح جميع الضيوف القادمين من عن كثب مع إ

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتحقق من متطلبات وشروط الدخول إلى البلد الذي ينوون السفر إليه  
   .المغادرةقبل سفرهم، إذ إن بعض البلدان ُتلزم المسافرين بإجراء فحص فيروس كورونا قبل 

 

  -انتهى-
 

  لالستفسارات اإلعالمية، الرجاء التواصل مع
  ليندا عبدالحي

 دبي  –مدير أول العالقات العامة، أتالنتس النخلة 
  linda.abdulhay@atlantisdubai.com إللكترونياالبريد 

 
أو زيارة موقع المنتجع   1000 426 4 971للحصول على المزيد من المعلومات حول أتالنتس يرجى االتصال على الرقم:  +

  للحصول على صور ملونة فائقة الدقة، تفضل بزيارة الموقع التالي .www.atlantis.com :على العنوان التالي
 https://www.kerznercommunications.com/ 
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 :يمكنكم متابعة أتالنتس عبر وسائل التواصل االجتماعي 
 atlantisthepalm@ :فيسبوك وإنستغرام

 Atlantis@ :تويتر 
 RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @BreadStreetKitchenDubai@ :المطاعم

@NobuDubai @OssianoDubai @HakkasanDxb @AyamnaDubai @WavehouseDubai 
@whitebeach 

#AtlantisThePalm #ServingTheExtraordinary 
 
 

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

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

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

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

نتس أيضًا  كيلومترًا من األمواج وحمامات السباحة والمرتفعات المائية ورشاشات المياه. ويضم أتال  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  

ستريت كيتشن" و"هاكاسان" و"نوبو" و"روندا لوكاتيلي" و"سيفاير    مطعمًا من بينها "بريد  ٢٩العالمية البالغ عددها  
ستيك هاوس" ومطعم "أوسيانو" الحاصل على الجوائز والذي يقع تحت سطح الماء ومطعم "أيامنا" الذي يقدم  
أطيب المأكوالت الشرق األوسطية التقليدية و"وايف هاوس" الذي يعتبر وجهة الترفيه المتكاملة في دبي ومطعم  

شاطئ "وايت" الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بمنظر البحر. وعالوة على ذلك، يحتوي المنتجع  و 
 .  على مساحات تجزئة للمتاجر الفاخرة  فضاًل عن خدمات استضافة المؤتمرات واالجتماعات


