
 

  ذو اإلقامة الكاملة ، دبي یعاد افتتاحھ كمنتجع الخبرةجا ذا ریزور

ات التي تتمتع بخبرة منتجعالأكبر  أحد ،JA The Resortیقع منتجع  --PRNewswire /2019 أغسطس 28، اإلمارات العربیة المتحدة، دبي
الفتتاح قبل اوذلك  ي فتح أبوابھ بعد التجدید الشاملاألصل JA Beachیعید فندق ة ملیون متر مربع. حعلى مسایقع ، في دبي عریقة في مجال السیاحة
  .لمنتجعل الثالث بنىالمرتقب في سبتمبر للم

dubai-resort-the-ja-http://www.multivu.com/players/uk/8597651-لمشاھدة اإلصدارات الوسائط المتعددة، اضغط على: 
.hotel/-class-world-reopens 

 التي تناسباسعة من المرافق الترفیھیة متر من الشاطئ الخاص، ویضم مجموعة و 800على طول  "JA The Resort" جا ذا ریزورت یقع منتجع
، مما یؤكد لرمایةونادي ل  "par 35" 35بار  بطوالتلولف قیاسي جحفر وملعب  9أرصفة و 104جمیع األجیال، بما في ذلك مرسى خاص بطول 

مؤخًرا كأكثر  م اختیاره، وقد تمجموعة من األلقاب المرموقة ةالشاملذو اإلقامة المنتجع  حملكمنتجع حقیقي فقط في دبي. ی مكانتھ رفیعة المستوى
 منتجع مستدام في دبي من قبل حكومة دبي.

 2019لعام  . ھذا وقد انھى الفندق تجدیداتھفي قلب الحدث" األصیلتراث یعكس البأنھ "فندق  "JA Beach Hotel" جا بیتش ھوتیل تم وصف
وغرف نوم جدیدة  ت بانورامیة على البحروسیعاد فتحھ للعمل في األول من سبتمبر. تضمنت عملیة التجدید شرفات أنیقة من الزجاج تضمن إطالال

مطعم فینیسیا  سیفتتحكما  على القبة.درجة  360إطاللة مع  "Sette" سیتة ومجموعة من المطاعم الجدیدة بما في ذلك المطعم اإلیطالي الرومانسي
الشیف األسترالي اللبناني الحائز على العدید من الجوائز جریج  -، بالتعاون مع "سید المطبخ الشرق أوسطي الحدیث" lجا بیتش ھوتیلفي فندق بوابھ أ

بشعبیة دائمة  المنطقة، یحظى معاصر فيمعلوف. اسم فینیسیا یأتي من حضارة البحر األبیض المتوسط القدیمة التي نشأت في لبنان. فینیسیا ھو مطعم 
  المستكشف البرتغالي الجريء. حمل اسم، وھو بار جدید یأیًضا موطنًا لفاسكو دا جاماجا بیتش  فندق . سیكون"Levantineلیفانتین " من المطبخ

دقیقة  30الصاخبة في دبي و مساكن شاطئ جمیرادقیقة من  20دقائق من دبي باركس آند ریزورتس و 10نجوم على بعد  5فئة   جا بیتش یقع فندق
سبتمبر) وأجنحة فیال  22تم افتتاحھ في سی(الذي " الجدید JA Lake Vie"  جا لیك فیو فندق جا بیتش فندقافتتاح افق و، ویشھیرمن دبي مول ال

سیستمتع الضیوف المقیمون في الفنادق الثالثة الفریدة بسبعة حمامات  .صبح أكبر منتجع في دبيیبالم تري كورت ل جاط في البحر األبیض المتوس
" Leadbetterلیدبیتر " ، وأكادیمیةقیادةلل ساحات مضاءة، وحانةمطعًما و 25، ومجموعة من للسباحة أماكنناظر طبیعیة مع أربعة سباحة ذات م

مرافق كرة الطائرة الشاطئیة، إسطبالت ركوب ومالعب تنس الریشة، ومالعب اسكواش، ومالعب تنس وأكادیمیة للتنس،  4ولف في دبي، وجلل
قوارب شراعیة وزوارق و، "banana" بانانا ركوب األمواج شراعیًا، قواربوتزلج على الماء  ، مركز ریاضات مائیةولف مصغرجل، ملعب الخی

وحدیقة بیولوجیة  "Calm" كالم نادي صحيللرمایة و ساحات 6طائرات المائیة . كما یضم رحالت الصید ورحالت القوارب والومرسى خاص یقدم 
 .تھممات حضانة األطفال ورعایونادي لألطفال وخد
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