
 

 

Kerzner business use 

 

 

 

 

 بيان صحفي
 

 العطلة تستمر بمنتجع مازاغان

 

عطلة مشمسة لالسترخاء والترفيه والرياضة في مكان استثنائي للكبار  لضيوفهيقدم منتجع مازغان 

 والصغار.

يحلم به الضيوف األكثر تطلبا إلقامة ال تنسى: الشمس والشاطئ وحمامات السباحة  يقدم المنتجع كل ما

والمطاعم باإلضافة إلى مجموعة متنوعة من األنشطة الترفيهية مناسبة لجميع األعمار: ركوب الدراجات 

الرباعية، الكارتينغ، الرياضات المائية، ركوب الخيل، كرة المضرب، الرماية، ركوب الدراجات 

 هوائية...ال

 3سنة، بفضل  17أشهر و 3يعتبر منتجع مازاغان المكان األفضل لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

الطلق، من بينها السباحة والتسابق على مسار الهواء  وأخرى في داخل النوادياندية تقدم لهم أنشطة 

 ين.الكارتينغ؛ باإلضافة إلى أكاديمية كرة قدم يشرف عليها مدربين معتمد

يحاول منتجع مازاغان أن يجعل من كل تجربة يعيشها ضيوفه لحظة ال تنسى، وذلك بفضل تنوع 

" ومختلف أطباق السمك في La Caveمطاعمه، واألطباق المجهزة بها. فن الطهي الفرنسي بمطعم "

"Sel de Mer" ومجموعة من نكهات الشرق األوسط بمطعم ،"Bar-Bushra by Buddha ،"

باإلضافة إلى مقبالت ومشويات، تعكس أجواء شوارع اسطنبول وجنوب شرق األناضول، للمشاركة مع 

 ".Kor Grill  &Barالعائلة واألصدقاء بمطعم "

على الشاطئ، يمكن لجميع أفراد األسرة أن يستمتعوا بصوت األمواج ويتشاركوا أطباقا شهية مصحوبة 

"، Bar Beach-Buddhaمع أجواء موسيقية خاصة ب " بإطاللة ساحرة على البحر. نكهات آسيوية

 ".Mouja by Moha" أو نكهات ممزوجة غاية في الروعة مقترحة من طرف الشاف موحا بمطعم

يقدم المنتجع الصحي لمازاغان قائمة كاملة من المنتجات للعناية بالجسم، الوجه والشعر بفضل 

والمجموعة الجديدة من " Biologique Recherche" ،"Nectaromeمستحضرات "

"Christophe Robin."     

  يقدم منتجع مازاغان عروضا استثنائية جديدة لإلسترخاء والترفيه لجميع أفراد األسرة ولجميع األذواق.
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  عرض "عطلة عائلية" *:

 سنة. 12إقامة لشخصين بالغين وطفلين تقل أعمارهم عن  -

 سنة. 12تقل أعمارهم عن وجبتي فطور وعشاء لشخصين بالغين وطفلين  -

 % على مجموعة مختارة من العالجات بالمنتجع الصحي.25خصم يصل إلى  -

  ClubRushوKidz و Babyدخول مجاني إلى نوادي األطفال:  -

 األنشطة الرياضية والترفيهية: التنس، ركوب الدراجات الهوائية... -

 

 رض "عطلة االسترخاء"*:ع

 سنة. 12وطفلين تقل أعمارهم عن إقامة لشخصين بالغين  - 

 سنة. 12وجبة فطور لشخصين بالغين وطفلين تقل أعمارهم عن -

 % على سعر الغرفة.25خصم يصل الى  -

 % على مجموعة مختارة من العالجات بالمنتجع الصحي )حسب نوع الغرفة(25خصم يصل  -

 Rush Club.و  Kidz و Babyدخول مجاني إلى نوادي األطفال:  -

 األنشطة الرياضية والترفيهية: التنس، ركوب الدراجات الهوائية.... -

 *عروض خاضعة لشروط

 0523388080: معلومات وحجز

 

 التدابير الوقائية المعتمدة بالمنتجع:

sanitation-https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health 

   

 

 

https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health-sanitation

