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ِتح 
َ
ا تفت ي   منتجعمجموعة جمير

 
ز فندق ّ ي المالديفو ممير

ز
جديد ق  

ا المالديف" سيبدأ استقبال ضيوفه من شهر أكتوبر ليوفر لهم تجربة استثنائية ضمن الفلل الشاطئية والفلل العائمة فوق   منتجع "جمير

   المياه

 

؛   ي دب  المتحدة،  العربية  ا"،  "أعلنت    : 2021سبتمي     7اإلمارات  جمير  مجموعة 
 
عالميا والرائدة  الفاخرة  الضيافة  كة  ي   شر لدب  والتابعة 

 من 
 
ا المالديف"، ليبدأ باستقبال ضيوفه اعتبارا  أكتوبر المقبل.  1القابضة، اليوم عن إطالق منتجعها الدولي الجديد "جمير

 بالضغط على الرابط االلكترونى التالى: تفضلى ميديا الصحفية بيانات المالت ولمشاهدة
-stunning-of-opening-the-announces-group-jumeirah-https://www.multivu.com/players/uk/8945951

maldives/-in-address-new 

 

 

ا المالديف" إضافة رائعة   ي ال تضاىهيمثل "جمير
ا" المتنامية من الفنادق والمنتجعات الت  ، فهو منتجع يقترص لمحفظة "مجموعة جمير

ّ بما فيها الفلل الشاطئية أو الفلل العائمة فوق المياه الّزرقة المحيطة بجزيرة ماليه آتول الشمالية، و  الذي  عىل الفلل الفاخرة بشكل كىلي

ر موقع المنتجع المثالي خصوصية للضيوف  َيسُهل  
ّ
. ويوف ولي

ّ
الوصول إليه باستخدام القارب الّّسي    ع أو الطائرة المائية من مطار ماليه الد

ّ األنشطة البحرية.    األحبة لقضاء عطالت رومانسية،  أو االستمتاع بأجواء الجزيرة الساحرة مع   ي  وتجارب رياضات مائية لمحت 

 

ي 
، والتصاميم الداخلية المريحة للمنتجع فهي ثمرة إبداع "استديو مياجا" السنغافوري العريق الذي  أّما األسلوب العمراب   البانورامي الممير 

 حرص عىل إضافة طابع عرصي مستوىح من الطراز المتوسطي الخالب. 

 

قال المناسبة،  "تعتي  جزر   ،جوزيه سيلفا وب  هذه  ا:  لمجموعة جمير التنفيذي  أنحاء  الرئيس  من كل  للمسافرين  ل 
ّ
مفض مالذ  المالديف 

ر  
ّ
ّ  الخاص بنا. سيوف ا المالديف‘ هو وجهة تدعم عالمتنا الفندقية الرائدة وشعار التمير د عىل أن ’جمير

ّ
هذا  العالم، ومن هذا المنطلق، نؤك

ة عىل االرتقاء بمعاي
ّ
 من الضيافة تفوق كل التوقعات حيث حرصنا وبشد

 
ير التصميم وتجارب الطعام ومستويات المنتجع مستوًى فاخرا

ا المالديف‘ بمرافقه وخدماته تجربة   ة فيه نحو آفاق جديدة. وباعتباره إضافة جديدة لمحفظة المجموعة، يضمن ’جمير الخدمة المتمير 

 استثنائية للضيوف منذ لحظة وصولهم لهذا المنتجع العرصي." 

 

ة فوق المياه، والمؤلفة من غرفة نوم واحدة أو غرفتير  أو ثالث غرف نوم وتوفر  من الفلل الشاطئية والفلل العائم  67ويضم المنتجع  

ي حير  تتمير  الفلل المؤلفة من ثالث  ليوفر للضيوف فرصة االستمتاع بسحر المكان وروعة الوقت.     جميعها إطالالت بانورامية خالبة، 
ف 

ي خاص، 
ي  مي     171ومع مساحات تبدأ من حدود   غرف نوم بوجود ناٍد رياض 

 الجزيرة. مرب  ع، تعتي  فلل المنتجع من أوسع مرافق الضيافة ف 

https://www.multivu.com/players/uk/8945951-jumeirah-group-announces-the-opening-of-stunning-new-address-in-maldives/
https://www.multivu.com/players/uk/8945951-jumeirah-group-announces-the-opening-of-stunning-new-address-in-maldives/
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، سيضم   ي
الياباب  نيكي  ق أوسطي ومطبخ  الّسر المطبخ  ة وإضفاء نكهات  الممير  الطعام  تناول  إثراء تجارب  ا" عىل  إطار حرص "جمير ي 

وف 

ا المالديف" مطعميرْ  راقي نىس.   حاصلير  عىل الجوائز هما مطعم "شيمرز"  ومطعم "كايتير  "جمير
ُ
 و" لضمان إقامة سعيدة وذكريات ال ت

 

ي تدليل أنفسهم
 للضيوف الراغبير  ف 

 
 ماء. غرف عالجية عائمة عىل سطح ال  6، تجربة المنتجع الصحي "تاليس" المكون من  يمكن أيضا

ي تتيح  للضيوف إطالالت خالبة عىل مياه المحيط والمناظر 
 الطبيعية اآلشة. ويوفر المنتجع جلسات يومية لليوغا، الت 

 

ي 
وب   .Jumeirah.com/Maldivesللمزيد من المعلومات وإجراء الحجوزات، يرىح  زيارة الموقع اإللكي 

 

 انستغرام 

@jumeirahgroup 

#TimeExceptionallyWellSpent 

www.jumeirah.com 

 -انتهى  -
 

http://www.jumeirah.com/

