
 

 لفندق جيه آيه ذا ريزورتشاملة باقة اإلقامة التقدير عالمي ل

في دبي،  تجريبي، الذي يعد أكبر منتجع جيه آيه ذا ريزورتحصل منتجع  -/  PRNewswire/  2020يناير،  20 ، اإلمارات العربية المتحدة،دبي
، وتقع جميعها حانةمطعًما متميًزا و 25على تقدير عالمي لعرضه الشامل، والذي يوفر للضيوف مجموعة واسعة من المأكوالت والمشروبات عبر 

 الخالبة. مناظرفنادق فريدة من نوعها على مساحة مليون متر مربع من ال 3ضمن 

dubai-resorts-ja-https://www.multivu.com/players/uk/8676951-لالطالع على البيانات الصحفية على الوسائط المتعددة، انقر: 
recognition/-global 

"فندق اإلقامة الشاملة الفاخر للعائلة في الشرق  الثالثة اآلن إضافة لقب فندق جيه آيهموعة واسعة من الجوائز، أصبح بإمكان فنادق مج إلى جانب
 2019مؤسسة وورلد لوكسوري هوتيل لعام والتي منحته إياه " Middle East's Luxury Family All Inclusive Hotel " األوسط"

"World Luxury Hotel Awards 2019 "  عائلية من فئة  بعطلة. يعد الفندق الطريقة المثالية لالستمتاع هاجوائزبعد أن أضفته إلى قائمة
بدًء من المآدب عالية ؛ منفذ 25اإلفطار والغداء والعشاء في وجبات  قدم الفندقي ، حيثالمأكوالت والمشروباتباالهتمام الخمس نجوم دون عناء 

يمكن كما نجمة ميشالن.  الحاصلين علىمع الطهاة المشهورين  ةالمميز المطاعمب مروًراالمطاعم غير الرسمية على شاطئ البحر مستوى، إلى ال
صباًحا حتى منتصف الليل، بما في ذلك مجموعة متنوعة من البيرة  11للضيوف االستمتاع بمجموعة واسعة من المشروبات الممتازة من الساعة 

 ذ والمشروبات الروحية والكوكتيالت والمشروبات الغازية وميني بار خاص بهم في الغرفة.والنبي

اإلقامة الشاملة الذي المنافسة من خالل عرض  علىتغلبت  تقدم باقات إقامة محدودة، حيثعلى منتجعات أخرى في المنطقة  منتجعات جيه آيه تفوقت
شاطئ خاص مليون متر مربع المرافق الترفيهية و التي تبلغ مساحةال تضم. من ضيوفهرائعة، ومالحظات إيجابية  خدماتيقدم قيمة جيدة مقابل المال و

حفر، وثالثة وثالثين بطولة مع ساحة  9 يضمولف قياسي جسبعة حمامات سباحة مع أربعة بارات للسباحة، وملعب ومتر،  800يمتد على مساحة 
ولف مصغر ومركز للرياضات جوتنس الريشة واسطبالت ركوب الخيل وملعب  سكواشمالعب وعب تنس، ولف وأربعة مالجقيادة وأكاديمية لل

والطوافات والقوارب الشراعية ومرسى خاص يقدم رحالت صيد  على شكل موزالمائية مع التزلج على الماء وركوب األمواج شراعيًا وقوارب 
سالسل للرماية وسبا هادئ وحديقة بيولوجية ودور حضانة ونادي لألطفال وخدمة مجالسة  6 األسماك ورحالت القوارب والطائرات المائية. كما يضم

 األطفال.

 الذي يتميز بتصميمهالجديد؛  "JA Lake View Hotel" جي آية ليك فيو هوتيل الشاملة كليًا في فندق باقة اإلقامةيمكن للضيوف اختيار تجربة 
 Kinara by"مطعم هندي و مطاعم؛ 3و BIBÉ -حمامات سباحة وبار خالب رائع على السطح  3إطالالت بانورامية على ملعب الجولف وب

Vikas Khanna" ،81 - ريبوبلك مطعم حديثبوفيه واسع و "Republik" .فندق جي آية بالم تري كورت أو في "JA Palm Tree Court" 
 قبل موقع تريب أدفايزر جائزة اختيار المسافرين منعلى مؤخًرا  والذي حصل –لشاطئ ذات الشرفات الضخمة ؛ أجنحة فيال اخصوصيةاألكثر 

"TripAdvisor"  جي آية بيتش "للعائالت التي تحب أن تكون في قلب الحدث، غالبًا ما يكون االختيار هو فندق أما . 2019لعامJA Beach" 
 البحر وغرف مجددة حديثًا لكل منها شرفة زجاجية خاصة.، مع إمكانية الوصول إلى شاطئ رالمشهو
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 Laoise.molloy@jaresorts.com ،00-584-654-715-+009، مدير العالقات العامة، "Laoise Molloy" للتواصل: لويز مالوي
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