سياحة

الثقافة التايلندية تنسجم مع الثقافة العربية
في منتجع  Anantaraالنخلة دبي
يعد منتجع أنانتارا النخلة دبي من المنتجعات الشاطئية الفريدة التي تمتاز بلمسات عصرية وفاخرة مستوحاة من الثقافة التايلندية العريقة على
نخلة جميرا ،أحد أبرز المعالم العمرانية في مدينة دبي.

يضم املنتجع ،الذي يقع يف محيط أخرض من الحدائق الرائعة293 ،

غرفة فندقية وفيال شاطئية عرصية تعيد تعريف مفهوم اإلقامة
عىل شاطئ البحر وتوفر إطالالت خالبة وفاخرة عىل شواطئ النخلة
الساحرة .وتسهم املجموعات الحرصية املؤلفة من أربع إىل مثاين
غرف فندقية يف توفري املزيد من الخصوصية ،وتتمتع  130من
هذه الغرف بوصول مبارش إىل أحواض البحرية املمتدة عىل مساحة
 10,000مرت مربع.
توفر املرافق العرصية واملتنوعة يف املنتجع أعىل مستويات من
االستجامم واالسرتخاء كالشاطئ املمتد عىل طول  400مرت أو أحواض
السباحة الثالثة مستوحاة من مفهوم البحريات ،أو حوض السباحة
الالمتناهي عىل الشاطئ مبساحة  50مرت .كام يوفر املنتجع لزواره
الكثري من األلعاب املائية املثرية كالتجديف ،وكورب القوارب،
واألمواج ،فض ًال عن مغامرات الغوص والغطس تحت املاء .ويوفر
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الناديان الرياضيان وملعبا التنس مزيد من خيارات الرتفيه
وتجديد الطاقة والحيوية .باإلضافة إىل “كيدز كلوب” الذي
يوفر للضيوف الصغار أوقاتاً مسلية وممتعة.
يقدم «سبا أنانتارا» جلسات مميزة للعناية بالصحة والجامل
ضمن  28جناح عالج فاخر ،وميكن للزوار االستمتاع بأفضل
عالجات املساج التايلندية التقليدية املجدد للحيوية
والطاقة .أما املطاعم والردهات الستة فتوفر تشكيلة متنوعة
وغنية من أشهى املأكوالت ،انطالقاً من املأكوالت الرشق
أوسطية األصيلة وصوالً إىل النكهات العاملية من الطراز
األسرتايل واآلسيوية واملتوسطية.
ميكن للضيوف االستمتاع بأجمل تقاليد تناول الشاي
والكوكتيل يف املكان املخصص للشيشة ،واالحتفاء باملناسبات
الرومانسية والخاصة مع الرحالت الفريدة الخاصة باملنتجع،
واالستمتاع بأعىل مستويات من الرفاهية مع خدمة الطاهي
الخاص والبواب .كام ميكن للضيوف االختيار ما بني طاولة

رومانسية لشخصني يف مكان منعزل عىل الشاطئ ،فوق
العوامة قرب الفلل املائية ،أو أي مكان آخر يفضلونه داخل
املنتجع .وتطغى اللمسات والتقاليد التايلندية الرائعة عىل
تصاميم الفندق ،كالقوارب العامئة التي تجوب البحريات
لبيع املرشوبات االستوائية ،يف حني تقوم عربات الـ «توك
توك» ذات العجالت الثالثة بنقل الضيوف حول املنتجع.
وإىل جانب االحتفاء بالثقافة املحلية ،يضم بهو املنتجع ركناً
خاصاً برتاث ديب ،يعرض مجموعة متنوعة من األعامل الفنية
األصيلة واألخرى التي تجسد تاريخ وثقافة هذه املدينة
الرائعة التي متكن الضيوف من التعرف عىل تقاليدها الكثرية
واملتنوعة كحرفة الغوص لصيد واكتشاف اللؤلؤ.
Sتلبي أماكن الفعاليات واللقاءات الداخلية األنيقة مع
خيارات التصميم املرنة ،باإلضافة إىل املساحات الخارجية
ذات اإلطالالت الخالبة ،احتياجات ضيوف األعامل املميزين
وحفالت الزفاف امللهمة .كام تشتهر أنانتارا بتوفري رحالت
استكشافية غنية يف بعض األماكن األكرث غرابة يف العامل،
حيث ميزج منتجع وسبا النخلة ديب بني العنارص الثقافية
التي تعود لجذور أنانتارا يف تايلند مع الذوق الدويل
للمدينة األكرث عاملية يف اإلمارات العربية املتحدة.
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