
 

 منتجع باراديز آيالند جيه إيه مانافارو المالديف يوفر خطة اإلقامة الشاملة

أعلن مؤخًرا منتجع جيه إيه مانافارو المالديف  -- /PRNewswire/ 2020مارس / آذار،  5، اإلمارات العربية المتحدة، دبي
 "JA Manafaru Maldives "طبقًا لخطة اإلقامة الشاملة، حيث  الحائز على جوائز عديدة، عن التشغيل الحصري للمنتجع

 جميع أنحاء العالم بأفضل قيمة مقابل المال على الجزيرة. يتمتع النزالء من

ولعرض النشرة اإلخبارية على الوسائط المتعددة، يرجى النقر فوق الرابط: 
maldives/-manafaru-ja-island-paradise-https://www.multivu.com/players/uk/8699051. 

مطاعم  7ل ويستفيد النزالء اآلن من خطة اإلقامة الشاملة التي توفر االستمتاع بتذوق مجموعة متنوعة من الوجبات من خال
جزر على سطح جزيرة ها ألف م، بينما يتمتعون بحياة ال 11 –ص  11شروبات من وحانات متفردة، وتجارب مجانية وأفضل الم

 المرجانية التي تحيط بها بحيرة خالبة في الطرف الشمالي من جزر المالديف.

بمجرد أن تطأ قدمك على هذه الجزيرة ، قائلة: " " Karen Merrickوبهذه المناسبة، أشارت مدير عام المنتجع، كارين ميريك " 
در النزالء أوقاتهم في تكبد المزيد من التكاليف، بل نرغب في أن يتمتعوا عة، ستتالشى جميع مشاغلك. وال نرغب أن يهالرائ

التي نعرضها، في  بفرصة الهروب من الواقع وعقد صالت عميقة ومعتبرة مع البيئة الطبيعية المذهلة. وهي بمثابة القيمة المثلى
 ".افق جيه إيه مانافاروالوقت الذي يتمتع فيه النزالء بمر

فيال فاخرة ومقر  84يضم المالذ األنيق ومع الشواطئ برمالها الخالبة والمياه الصافية الشفافة التي تعج بالحياة البحرية العجيبة، 
بة، ، ولكل منها مسبح غطس خاص. كما توفر سبعة مطاعم، تحيط بها المناظر الطبيعية الخالإقامة تطل على الشاطئ وفوق المياه

لمية ومطاعم المأكوالت البحرية ضمن خطة خيارات ثرية مع المطبخ التقليدي لمنطقة المحيط الهندي، كما تتاح المطاعم العا
"، ذو الطابع المذهل، الذي يقع في وسط White Orchidاإلقامة الشاملة. وعلى الجانب اآلخر، يوفر مطعم وايت أوركيد "

كما يتمتع النزالء ز. المحيط، فرصة كي يتمتع النزالء بالنسيم العليل بينما ينغمسون في ملذات األطعمة اآلسيوية الحائزة على جوائ
منظر  " معHorizon Loungeكذلك بمجموعة كبيرة من أفضل المشروبات في العديد من األماكن ومنها هورايزون لونج " 

" حيث تظهر الخلفية الخضراء الخصبة وأخيًرا أوشن Pool" وبول " Andiamo Bistroالمحيط الرائع، وأنديامو بيسترو " 
 " حيث يتمتع النزالء بوجباتهم على شاطئ البحر تحت ضوء النجوم.Ocean Grillغريل " 

كنهم االستمتاع بالغوص، والرياضات المائية ومركز ء، حيث يمويزخر المنتجع باألنشطة الخاصة بالبالغين واألطفال على حد سوا
للنزهات ومركز للتوعية البحرية للمحافظة على البيئة المحلية. ويستطيع المسافرون المشاركة في فصول المطبخ المالديفي، 

رياضة لصيد وممارسة ورحالت ا ومشاهدة الدالفين، والتنزه في الرحالت البحرية الخالبة، والتمتع بالجوالت المحلية بالجزيرة، 
" الحائز على جوائز، الذي يوفر Calm Spa Sanctuaryالجولف. وهناك كذلك المنتجع الصحي كالم سبا سانكشواري " 

أنشطة األيورفيدا الشعبية، والعالج بالروائح وبرامج الصحة الروحية. ولمراعاة الترفيه عن جميع األعمار، توجد أندية خاصة 
 مراهقين.باألطفال وال

، يعد منتجع جيه إيه 2019" لخيار المسافرين األفضل لعام TripAdvisorنجوم وجائزة تريب أدفايزور "  5وبعد نيل تصنيف 
كما تم تصنيفه كفندق "أسطوري" بحسب تصنيف  –مانافارو أحد أهم الوجهات بالمحيط الهندي وخياًرا رائًجا لألزواج والعائالت 

 جعل سماته االستثنائية ضمن أبرز الوجهات في العالم. مما – ضلةالفنادق والمنتجعات المف
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