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»أتالنتس جميرا« يعيد أساطير »ألف ليلة وليلة« إلى رواده 

اذا كنت تريد أن تبحر في عالم آخر وأن تترك العنان 
خليالك يحلق في السماء وان يصل إلى آفاق رمبا 
لم يصل اليها أي ش����خص آخر، فما 
عليك إال زيارة اتالنتس نخلة 
جميرا لتسيطر عليك 
حالة من االنبهار 
الشديد من 
ية  ا بد

أن تس����لك بداية الطريق إلى جزيرة النخلة جميرا من 
مدينة دبي الساحرة املتجددة دائما.

البداية كانت أسطورية تشبه حفالت ألف ليلة وليلة، 
فما زلنا نتذكر االفتتاح األسطوري لفندق اتالنتس نخلة 
جميرا في العام 2008 والتي انطلقت خالل حفل االفتتاح 
100 ألف قذيفة نارية إيذانا بافتتاح جزيرة النخلة جميرا 
وفن����دق أتالنتس الذي يعد املنتجع األكبر في الش����رق 

األوسط وبلغت تكلفة إنشائه 1.5 مليار دوالر.
فالفندق بفخامته يعطيك لوحة جمالية أخاذة موقعا 
وتصميما بطرازه الهندس����ي البديع فاملنتجع أسطوري 
ولي����س مجرد فندق فوق أرض وبحر اخلليج العربي، 
خاصة ان املنتجع يستقبل يوميا املئات من السياح 
ورجال األعمال والزائرين، ويشكل اخلليجيون نسبة 

جيدة من الزوار من مختلف دول العالم.
ويحتوي املنتجع على 18 مطعما ومقاه متعددة، 
واالهم في هذا األمر أن األجواء العربية تسيطر 
على املنتجع خاصة مع وجود عدد كبير من 
العاملني بالفندق من اجلنسية العربية وحتى 
املطاع����م واملقاهي املتعددة تتكلم العربية 

وبنكهة عربية. 
هذا وقد عزز منتجع »أتالنتس النخلة« 
مكانة دبي على اخلريطة الس����ياحية 
العاملية من خالل جذبه أفواجا سياحية 
من جميع أنحاء العالم وميثل املنتجع 

وجهة منتجعية وترفيهية اس����تثنائية ال مثيل لها في 
أنح����اء املنطقة، إذ يجمع املنتجع ب����ني أطرافه املترامية 
جتربة متكاملة، فهو يضم 1.5 الف غرفة وجناح عصري 
ذات إطالل����ة خالبة على امتداد اخلليج العربي وجزيرة 

نخلة جميرا.
ويتيح املنتجع لضيوفه مجموعة من االختيارات تشمل 
إمبيريال كلوب وهو منتجع داخل منتجع حيث يضم أكثر 
من 150 غرفة وجناحا راقيا ذات اخلدمة احلصرية باإلضافة 
إلى ناد خاص، وكذلك بريدج سويت التي تقع على امتداد 
األبراج امللكية، حيث ينطلق مصعد خاص بالضيوف إلى 
22 طابقا فوق أتالنتس لالستمتاع مبشاهد خالبة فوق 

جزيرة النخلة جميرا، ودبي واخلليج العربي.
وينفرد املنتجع بتسهيالت عديدة مقدمة ملرتاديه حيث 
ان هناك اتفاقيات بني ش����ركة طيران اإلمارات وعدد من 
شركات الطيران األخرى لتقدمي أسعار مناسبة جدا ووصلت 
أس����عار الغرفة إلى 1530 درهما كتسهيالت للخليجني، 
ويق����دم كذلك خدمات مثل الغ����رف املتجاورة املفتوحة 
وإضافة أس����رة لألطفال ودخولهم بعض أماكن الترفيه 

مجانا وجميع الغرف 100% مطلة على البحر.
من جه����ة أخرى تتميز دولة اإلم����ارات العربية بأن 
فيها مناطق سياحية فريدة من نوعها في العالم. وليس 
غريبا أن معظم السياح في العالم، حتى أولئك الذين لم 
تتح لهم الظروف زيارة اإلمارات يؤكدون أن تلك الدولة 
يجب زيارتها ويضعونها في املرتبة األولى بني املناطق 

السياحية في العالم. 
وليس التاريخ والدين واحلضارة ما يجذب السياح 
لزيارة اإلمارات، فمناخها املعتدل ملدة نصف سنة، وبيئتها 
الطبيعية التي التزال حتتفظ بنقائها جتعلها أكثر جاذبية 

للسائحني من كل املشارب واألهواء.
فخالل عقدين ونصف العقد من الزمن حققت اإلمارات 
العربي����ة املتحدة حضورا فاعال ومؤث����را على خريطة 
الس����ياحة العاملية، بل تفوقت على كثير من الدول التي 
سبقتها في ولوج عالم السياحة بعشرات السنني، وتتمتع 
دولة االمارات العربية املتحدة ببنية سياحية متطورة، 
واس����تطاعت ابتكار وسائل جذب غير مسبوقة شجعت 

السياح على ارتيادها. 
وتبذل دولة االمارات العربية املتحدة جهودا واسعة 
في تطوير مرافقها الس����ياحية املختلفة إلشباع رغبات 
السياح ومن ضمنها الشواطئ البهية في الشرق واألكثر 
بهاء وعذرية في الشمال، وكذلك اخلدمات املتطورة في 
املجال الفندقي الراقي واالتصال التقني السريع والنقل 

املريح واملنتظم.
وتقيم اإلمارات مهرجانات س����نوية تستقطب أعدادا 
هائلة من السياح، وفي مقدمتها مهرجان دبي للتسوق 
وهو أكبر وأشهر مهرجانات التسوق والترفيه في منطقة 
الشرق األوسط الذي يضم مئات األنشطة املختلفة، ومن 
أهم االجنازات التي حققها منذ انطالقه عام 1995 استحضار 

العالم إلى دبي وأخذ دبي الى العالم.

يعد األكبر في الشرق األوسط وبلغت تكلفة إنشائه 1.5 مليار دوالر

 »األنباء« تقدم عروض »أحلى صيف« من نخبة شركات الطيران والفنادق والمرافق الترفيهية


