
 

 

"أتالنتس النخلة" ُيطلق برامج تعليمية بحرية جديدة لألطفال والمراهقين لعطلة  
 نصف الفصل الدراسي 

 

الخبرات التعليمية التفاعلية حول الحياة البحرية ورعاية الحيوانات والحفاظ على المحيطات  
 ُمصمَّمة لجميع األعمار

 

تماشيًا مع التزامه بنشر الثقافة وتقديم خبرات تعليمية مؤثرة،    :2021  فبراير9   :دبي، اإلمارات العربية المتحدة
جمعية حدائق الحيوان وحدائق   أعلن منتجع "أتالنتس النخلة" في دبي، الحاصل على اعتماد المعيار الذهبي من

المائية   الAZAاألحياء  والمفيدة  الممتعة  البحرية  التعليمية  البرامج  من  سلسلة  إطالق  عن  لألطفال  ،  مة  ُمقدَّ
والمراهقين في دبي لالستمتاع خالل عطلة نصف الفصل الدراسي، كما يفخر المنتجع بتوفيره أرقى معايير  

   .الرفاهية وتكريس جهوده لدعم الحفظ الميداني

 

العائالت على   أيضًا جميع أفراد األسرة وليس األطفال فقط، مما يساعد  لتناسب  وتم تصميم بعض البرامج 
د البرامج البحرية المخصصة للصغار )من سن خوض   سنوات( والمراهقين )من   6إلى    3تجارب مفيدة. وسُتزو ِّ

سنة(، علماء األحياء الناشئين، بالعلم والمعرفة حول جميع أشكال الحياة والموائل في بحار    16إلى    12سن  
ية من خالل جوالت شي ِّقة خلف  ومحيطات العالم، كما سيحظون بفرصة االقتراب من كائنات "أتالنتس" البحر 

م فرصة من العمر   الكواليس. أما بالنسبة للشجعان منهم، فيمكنهم تجربة "مغامرة الحيوانات البحرية" التي ُتقد ِّ
   .الستكشاف أعماق بحيرة مليئة بأسماك القرش

 

 برامج علماء األحياء البحرية 

 

 عاِلم األحياء البحرية الصغير 

يكونوا جزءًا من فريق "أتالنتس" للمتخصصين في تربية أسماك األحواض، واالنضمام    يمكن لألطفال الصغار أن
إليهم في المياه الضحلة لالستمتاع بالتعرف عن قرب على نجوم البحر، وخيار البحر، وأسماك القرش الصغيرة.  

الحياة البحرية، والتي    وخالل هذه المغامرة المليئة بالمرح، سيتعلمون الكثير من الحقائق الغريبة والمفيدة عن
 سيمكنهم إفادة عائالتهم وأصدقائهم بها.  



 

 

 

 سنوات  6إلى  3الفئة العمرية: من سن  •

درهمًا إماراتيًا للضيوف من خارج المنتجع )تشمل التذكرة    275درهمًا إماراتيًا لنزالء المنتجع؛    175السعر:   •
 "أكوافنتشر" المائية( دخواًل مجانيًا في نفس اليوم إلى حديقة 

 دقيقة في المياه الضحلة(  30المدة: ساعة واحدة ) •

 مشاركين كحد أقصى   5حجم المجموعة:  •

 الموقع: "بحيرة القرش" داخل حديقة "أكوافنتشر" المائية  •

 

 عاِلم األحياء البحرية المراهق 

لى توعية المراهقين بأساسيات  سُترك ِّز هذه الجولة من خلف الكواليس إلى المرافق المتطورة داخل المنتجع ع
رعاية وتغذية وحفظ الحيوانات، باإلضافة إلى برامج توليد وتربية األسماك في الموقع. وسيستكشف المشاركون 
بمرافقة أحد أخصائيي الثدييات البحرية، كيفية رعاية الدالفين وأسود البحر، وسيتعلمون على يد المتخصصين 

تحضير الطعام وإطعام الحيوانات، بما فيها قناديل البحر، والشعاب المرجانية،  في تربية أسماك األحواض، كيفية  
 واألسماك االستوائية.  

 

 سنة  16إلى  12الفئة العمرية: من سن  •

 درهمًا للطفل الواحد   895السعر:  •

 ساعات ونصف  5المدة:  •

 مشاركين كحد أقصى  5حجم المجموعة:  •

 لبحر"، وحوض "ذا لوست تشامبرز" المائي  المواقع: "خليج الدالفين"، و"منطقة أسد ا •

 تشمل التذكرة وجبة غداء، وشهادة حضور، وصورة تذكارية   •

 

 

 

 

 



 

 

 

 خلف الكواليس 

 

 جولة خلف الكواليس للدالفين وأسود البحر  

سيتمكن الضيوف من خوض رحلة تعليمية مع الخبراء البحريين ومعرفة كيف يهتم الفريق البحري في منتجع  
"أتالنتس النخلة" بالحياة البحرية ويثريها. كما سيستكشفون من خالل زيارة إلى المختبر الطبي كيف يقوم فريق  
من األطباء البيطريين والفنيين الخبراء بتوفير أعلى مستوى من الرعاية للحيوانات. وسيجيب المدر ِّبون المتمرسون  

   .البحر، باإلضافة إلى الرعاية المتخصصة التي يتلقونهاعن جميع األسئلة واالستفسارات حول الدالفين وأسود 

 

 الفئة العمرية: جميع األعمار •

درهم إماراتي للضيوف من خارج المنتجع )تشمل التذكرة    350درهمًا إماراتيًا لنزالء المنتجع؛    145السعر:   •
 دخواًل مجانيًا في نفس اليوم إلى حديقة "أكوافنتشر" المائية( 

 دقيقة   45المدة:  •

 مشاركين كحد أقصى  5حجم المجموعة:  •

 الموقعان: "خليج الدالفين"، و"منطقة أسد البحر" )داخل حديقة "أكوافنتشر" المائية(   •

 

 جولة في حكايات األسماك 

سينضم الزوار إلى جولة حصرية خلف كواليس حوض "ذا لوست تشامبرز" المائي، حيث سيستكشفون كيف  
ألف من الكائنات البحرية. وسيتَّبع الزوار مسارهم بعد ذلك للمرور بأنظمة تكرير    65تتم العناية والرعاية بـ  

وبعدها مشاهدة كيف يتم تحضير  وتصفية المياه لدينا، ومن ثم زيارة مستشفى األسماك العصري والمتطور،  
 كلغ من الطعام يوميًا، وأخيرًا تعلم المزيد حول برامج توليد وتربية األسماك لدينا.   400

 

 الفئة العمرية: جميع األعمار  •

درهمًا إماراتيًا للضيوف من خارج المنتجع )باستثناء الدخول   45  درهمًا إماراتيًا لنزالء المنتجع؛  45:  السعر •
 ا لوست تشامبرز" المائي(  إلى حوض "ذ

 دقيقة  45المدة:  •

 مشاركين كحد أقصى  5حجم المجموعة:  •



 

 

 الموقع: حوض "ذا لوست تشامبرز" المائي  •

 

 مغامرات الحيوانات البحرية 

 

 "سفاري القرش"

خالل  ستساعد هذه المغامرة الشي ِّقة األطفال والكبار على حد ٍّ سواء على تعلم كل شيء حول الحياة البحرية من  
تزويدهم بحقائق مذهلة سُتغي ِّر نظرتهم إلى العالم. وسيتم إنزال المستكشفين الجريئين سبعة أمتار إلى أسفل  
"بحيرة القرش" بواسطة ُسلًّمٍّ وهم يرتدون خوذات متطورة، والتي تتلقى إمدادًا مستمرًا من الهواء بمقدار ثالثة  

افًا بأكمله، بما في ذلك الشعر والنظارات أو العدسات  أضعاف ما يتنفسه الشخص عادًة، بحيث يظل الرأس ج 
الماء،   القاع، سينطلقون بصحبة مرشدين في جولة مشي تحت  إلى  المستكشفين  الالصقة. وبمجرد وصول 

   .يواجهون فيها وجهًا لوجه عددًا من أسماك القرش، والشفانين البحرية، وأسرابًا من األسماك متعددة األلوان

 

 سنوات فما فوق  10 الفئة العمرية: •

درهم إماراتي للضيوف من خارج المنتجع )تشمل التذكرة   580درهم إماراتي لنزالء المنتجع؛  360السعر:  •
 دخواًل مجانيًا في نفس اليوم إلى حديقة "أكوافنتشر" المائية(  

 دقيقة   45المدة:  •

 مشاركين كحد أقصى   3حجم المجموعة:  •

 "أكوافنتشر" المائية  الموقع: "بحيرة القرش" داخل حديقة  •

 

اإللكتروني:   الموقع  زيارة  يرجى  والحجوزات،  المعلومات  من  لمزيد 
aquaventure-https://www.atlantis.com/dubai/atlantis 

 

 -انتهى-
 
 
 

 

 لالستفسارات اإلعالمية، يرجى التواصل مع:  

https://www.atlantis.com/dubai/atlantis-aquaventure


 

 

 ليندا عبدالحي  

  مدير أول العالقات العامة واالتصال

  00971 552004581موبايل: 

 linda.abdulhay@atlantisdubai.comالبريد اإللكتروني: 

أو    0097144261000ول "أتالنتس"، يرجى االتصال على الرقم:  للحصول على المزيد من المعلومات ح
 www.atlantis.com/dubaiزيارة الموقع اإللكتروني: 

اإللكتروني:   الموقع  زيارة  يرجى  ومنخفضة،  فائقة  بدقة  ملونة  صور  على  للحصول 
media.atlantisthepalm.com 

 

 يمكنكم متابعة "أتالنتس النخلة" عبر وسائل التواصل االجتماعي:  

 

 AtlantisThePalm@فيسبوك: 

 Atlantis@تويتر: 

 AtlantisThePalm@إنستغرام: 

 المطاعم:  

@RondaLocatelliDubai @SeafireSteakhouse @BreadStreetKitchenDubai 
@NobuDubai @OssianoDubai @HakkasanDxb @WavehouseDubai 
@whitebeach@whiterestaurantdubai 

#AtlantisThePalm #AWorldAway #ServingTheExtraordinary  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نبذة عن "أتالنتس النخلة" في دبي: 

mailto:linda.abdulhay@atlantisdubai.com
http://www.atlantis.com/dubai
https://media.atlantisthepalm.com/


 

 

يعد "أتالنتس النخلة" أول منتجع ترفيهي ووجهة سياحية متكاملة في المنطقة وهو يقع على هالل جزيرة النخلة  
.  2008في دبي. تم افتتاح هذا المنتجع الفريد من نوعه الذي يغلب عليه طابع المحيطات في سبتمبر عام  

متنوعة من مناطق الجذب البحرية  هكتارًا وهو يتضمن مجموعة    46يمتد المنتجع على مساحة شاسعة تبلغ  
"أكوافنتشر" المائية المذهلة. ُيعد المنتجع موطنًا لواحدة من أكبر    مدينةهكتارًا من    17والترفيهية إضافة إلى  

ألف كائن بحري. ومن أهم ِّ معالمه حوض    65الموائل البحرية في العالم، حيث يعيش في بحيراته أكثر من  
شامبرز" وهي متاهة تحت الماء من الممرات والطرقات المتداخلة التي تمثل رحلة  الحجرات المفقودة "ذا لوست ت

مليون لتر من المياه العذبة   18عبر مدينة أتالنتس األسطورية. وتضم حديقة "أكوافنتشر" المائية ما يزيد عن 
مواج وبرك المياه  التي تقدم تجارب مشوقة غير مسبوقة من المنزلقات المائية، ورحلة نهرية ممتعة مليئة باأل 

الدالفين"،   2.3العذبة بطول   "خليج  أيضًا  "أتالنتس"  المياه. ويضم  كيلومتر، والمنحدرات المائية، ورشاشات 
الموطن التعليمي الراعي لهذه الكائنات؛ ومنطقة أسد البحر "سي ليون بوينت" التي تقدم فرصة استثنائية للتعرف  

"أتالنتس" من أفخم الوجهات في المنطقة، إذ يحتضن مجموعة منتقاة    على أكثر الثدييات البحرية ودًا. ويعد 
من البوتيكات الفاخرة والمتاجر، باإلضافة إلى مرافق وقاعات اجتماعات ومؤتمرات. وهو يعد أيضًا مالذًا ممتعًا  

 31عددها    لفن ومهارات الطهي، إذ يمكن للنزالء والزوار االختيار من بين نخبة من المطاعم العالمية البالغ
مطعمًا من بينها "بريد ستريت كيتشن"، و"هاكاسان"، و"نوبو"، و"روندا لوكاتيلي"، و"سي فاير ستيك هاوس أند  
في   الليلية  الحياة  إن  الماء.  سطح  تحت  يقع  والذي  الجوائز  على  الحاصل  الفاخر  "أوسيانو"  ومطعم  بار"، 

الترفيهي المالئم للجميع، ومطعم "وايت" الشاطئي    "أتالنتس" مفعمة بالحيوية أيضًا، مع "ويف هاوس" المركز
الذي ُيعد المكان المثالي لالسترخاء مع مشروب واالستمتاع بمشهد غروب الشمس وهي تغوص بأعماق مياه  

 الخليج العربي الكريستالية.  


