صحة ورفاهية

أجمل الفنادق
فنادق متكاملة وعروض مميزة إلقامة مريحة ومثالية...

أنانتارا منتجع فلل اليم في جزيرة صير بني ياس
التعرف على وجه مغاير للإمارات،
�إن كنتم تريدون ّ
والذهاب يف رحلة �إىل مالذ حيث للطبيعة الكلمة
الأوىل وللجاذبية واجلمال معنى �آخر ،فعليكم
التوجه �إىل جزيرة �صري بني يا�س والإقامة يف �أحد
ّ
فنادق ومنتجعات �أنانتارا الفخمة فيها...
تتو ّزع على اجلزيرة فنادق ومنتجعات �أنانتارا اال�ستثنائية وهي
منتجع و�سبا جزر ال�صحراء ب�إدارة �أنانتارا و�أنانتارا منتجع فلل
اليم يف جزيرة �صري بني يا�س و �أنانتارا منتجع فلل ال�سهل يف
جزيرة �صري بني يا�س ،التي تتم ّيز كل منها ب�شخ�صية فريدة من
نوعها ،وتتيح كل منها اال�ستمتاع بتجربة مغايرة عن الأخرى.
�أتيحت لنا الفر�صة للإقامة يف �إحدى فلل �أنانتارا منتجع فلل اليم
ذات الواجهة البحرية ،وامل�ستوحاة من �أكواخ ال�صيادين الأوائل
الذي �سكنوا اجلزيرة ،ي�ضم املنتجع  30فيال ،منها  15فيال مطلة
ب�شكل مبا�شر على �شاطئ اخلليج العربي� ،أما بقية الفلل ،فتطل
على البحرية الغنية ب�أ�شجار القرم ،التي متنحكم فر�صة م�شاهدة
طيور الفالمنجو البي�ضاء والوردية الرائعة التي تق�صد هذا امللج�أ
الأخ�ضر.
تقدّم اجلزيرة العديد من خيارات الطعام والتي تعك�س طابع
املنتجع الذي توجد فيه .جربنا منها مطعم  Olioالإيطايل يف
منتجع فلل اليم ،املفتوح طوال اليوم ،والذي يتميز بديكور بحري
ب�ألوان بي�ضاء وزرقاء مع تفا�صيل من اخل�شب الفاحت ،ويقدّم �أطباق ًا
مميزة من املطبخ الإيطايل املميز .وجربنا �أي�ض ًا مطعم Amwaj
يف منتجع و�سبا جزر ال�صحراء ،الذي يتيح جتربة �أف�ضل �أنواع
امل�أكوالت البحرية �ضمن �أجواء مريحة وديكورات مميزة ،لع ّل
�أبرزها املراوح اخل�شبية هائلة احلجم التي ت�ضفي طابع ًا قدمي ًا
جذاب ًا �إىل املطعم ،و�أي�ض ًا اتيحت لنا جتربة مطع م Sava n
 nah Grill & Loungeيف منتجع فلل ال�سهل ،الذي كما
ّ
بطابع �أفريقي
يدل ا�سمه يقّدم �أ�شهى �أطباق اللحوم وامل�شاوي ٍ
مميز ،يعززه جمال الطبيعة الربية املحيطة به.
لتزداد التجربة جما ًال ،ج ّربنا تدليك �أنانتارا املتميز يف
�سبا جزر ال�صحراء ب�إدارة �أنانتارا ،يف منتجع و�سبا جزر
للحجز وللمزيد من املعلوماتُ ،يرجى زيارة:
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ال�صحراء ،املحاط باجلمال الطبيعي املميز للجزيرة واملت�ألق
بطابع يعك�س �أجواءها الفريدة من نوعها .يقدّم ال�سبا العديد
من عالجات التدليك ولف اجل�سم وعالجات الوجه ،التي تعيد
للج�سم والروح احليوية الالزمة.
تتيح املنتجعات القيام بالعديد من الن�شاطات الريا�ضية
والثقافية ،لتجعل �إقامتكم جتربة ال تن�سى .وخالل �إقامتنا،
جربنا اجلولة الثقافية والتاريخية ،التي �أتاحت لنا الفر�صة
لأخذ فكرة وافية و�شاملة على احلياة يف اجلزيرة منذ قرون
خلت ،حيث اكت�شف علماء الآثار بقايا مبكرة ملوقع دير يعود �إىل
�أواخر القرن ال�ساد�س امليالدي .ويعد املوقع الوحيد من نوعه يف
الإمارات ،مما مينحه �أهمية تاريخية عاملية ،كما منحتنا اجلولة
فهم ًا عميق ًا لتاريخ هذه املنطقة ،و�سكانها ،وكذلك التعرف
على القطع الأثرية التي اكت�شفها علماء الآثار حتى الآن .و�أي�ض ًا
ذهبنا يف رحلة �سفاري الكت�شاف الطبيعة واحلياة الربية ،على
منت �سيارة دفع رباعي من نوع خا�ص حتت �إ�شراف مر�شدٍ
خبري� ،أخذنا يف رحلة �شيقة يف �أرجاء اجلزيرة� ،شاهدنا فيها
الكثري من احليوانات الربية التي تتجول بحرية كالفهد ال�صياد،
وطيور الفالمنغو الر�شيقة والزرافات والغزالن ب�أنواعها
الكثرية .كما تتيح اجلزيرة القيام بالعديد من الن�شاطات
الأخرى ،كارتياد اجلبال بالدراجات الهوائية ورحلة يف القوارب
ال�شراعية وال�صقارة والغط�س و�صيد الل�ؤل�ؤ وغريها...

