
Atlantis, The Palm em Dubai sediou a estreia mundial do grande sucesso de 
bilheterias, o filme Happy New Year 

O evento do tapete vermelho repleto de astros foi o convite mais disputado de 
Dubai 

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, outubro de 2014 /PRNewswire/ -- A estreia 
internacional do filme 'Happy New Year' do diretor Farah Khan foi realizada ontem à 
noite no Atlantis, The Palm, Dubai, com a participação do elenco repleto de astros, 
que inclui Deepika Padukone, Shah Rukh Khan, Abhishek Bachchan, Boman Irani, 
Vivaan Shah, Sonu Sood e Jackie Shroff. 

Para visualizar o Comunicado à Imprensa Multimídia, favor clicar em: 
http://www.multivu.com/players/English/72762573-atlantis-the-palm-happy-new-year/ 

O elenco e o diretor cumprimentaram os entusiasmados fãs, convidados VIP e a 
imprensa no tapete vermelho do Atlantis, The Palm. 

"Foi fantástico retornar ao Atlantis, The Palm para a estreia mundial de Happy New 
Year", disse Shah Rukh Khan. "O elenco e a equipe guardam excelentes 
lembranças das filmagens nesta belíssima locação – não havia melhor local para a 
realização da estreia mundial". 

O filme, produzido pela Red Chillies Entertainments Pvt Ltd, foi filmado no Atlantis, 
The Palm, juntamente com o Departamento de Turismo e Marketing Comercial de 
Dubai e da Comissão de Cinema e Televisão de Dubai durante o mês de setembro 
de 2013. O Atlantis foi a locação perfeita para o grandioso filme de Bollywood; as 
atrações do majestoso resort, tais como o Grandioso Lobby, a Praia Nasimi, a Praia 
Royal, A Baia do Golfinho e a Lagoa Ambassador deram vida às cenas divertidas. 

"Foi no Atlantis, The Palm em Dubai que as primeiras cenas de 'Happy New Year' 
foram filmadas, então é perfeito que nossa jornada termine aqui!", disse o diretor 
Farah Khan. "O amor e a atenção que recebemos em Dubai continuou com todos 
que assistiram. Foi emocionante para Shah Rukh e para mim, pois o elenco e a 
equipe que trabalharam tão arduamente em nosso filme estavam conosco para 
celebrar. Muito parecido com a minha canção dos créditos finais". 

"Nossos convidados indianos são muito especiais para o Atlantis, The Palm. 
Estamos muito satisfeitos por ajudar a apresentar sua cultura para nossos 
hóspedes", disse Serge Zaalof, Presidente e Diretor Gerente do Atlantis, The Palm. 
"Ficamos muito felizes em organizar o prestigioso evento aqui, com os astros e com 
o diretor". 

O Atlantis lançou  a 'Oferta Happy New Year' com 10% de desconto na melhor 
tarifa disponível e um pacote de presentes de recordação. A oferta também 
inclui: acesso livre e ilimitado ao Parque Aquático Aquaventure e ao Aquário 
Lost Chambers, tarifas preferenciais para nadar com os golfinhos na Baia dos 
Golfinhos e uma sessão da tarde gratuita por criança no Kids Club ou no Club 
Rush. Datas para reservas: 1 de setembro a 30 de novembro de 2014. Datas da 



estadia: 1 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2015. Para reservar visite 
o endereço: http://www.atlantisthepalm.com  
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