
مطعــم موانا 

ــاح الفاخر الجن

DUBAI
is magnifique

المعماريــة  الهندســة  مــن  آســر  مزيــج  وهــو  الشــهيرة  جميــرا  نخلــة  فــي  المتواجــد  الخــاب  دبــي  بالــم  ذا  ســوفيتل  منتجــع 
ــة  ــو بمثاب ــة ه ــي الجذاب ــج العرب ــاه الخلي ــى مي ــل عل ــذي يط ــع ال ــذا المنتج ــة. ه ــة عربي ــة ضياف ــع لمس ــا م ــن بولينيزي ــتوحاة م المس

ُتنســى. ال  ممتعــة  إلقامــة  فاخــرة  برفاهيــة  واالســتمتاع  لاســترخاء  مثالًيــا  ومــاًذا  للنــزالء؛  ســاحرة  جنــة 

المطاعــم والصــاالت 
ُيمثــل االســتمتاع بفنــون الطهــي المميــزة أحــد األركان األساســية لتجربــة 
ــإن  ــذا ف ــي. ل ــًرا لart de vivre الفرنس ــه نظي ــا يجعل ــوفيتل بم ــي س ــة ف اإلقام
ــزة للقــارات المختلفــة  ــا هــي فرصــة للتعــرف علــى النكهــات الممي اإلقامــة لدين
التــي ترضــى جميــع األذواق واالســتمتاع باألطعمــة األســيوية أو األوروبيــة أو 
ــان  ــام داخــل المب ــاول الطع ــارات تن ــا خي ــر لدين ــكك تتوف ــن. كذل ــات األمريكتي وجب
أو فــي الهــواء الطلــق مــع اإلطــالالت الخالبــة التــي تمنــح ضيوفنــا األعــزاء تجربــة 

ــي أرجــاء المنتجــع. ــة ف ــام رائع ــاول طع تن
بورترهاوس واحة عّشاق اللحوم والمشويات

موانا جنة المأكوالت البحرية
هونغ لونغ وجهة عّشاق المأكوالت الصينية 

مانافا مطعم البوفيه العالمي 
ذا وورلد إيتري  مطعم عالمي

ماوي بيتش مطعم وبار
الغونا مطعم ومقهى شاطئي

أوليفييه صالة تعمل 24 ساعة
بورترهاوس البار الرياضي

جيالتي للمثلجات 

الغــرف واألجنحــة 
ــع  ــاز جمي ــة، وتمت ــات الراح ــى درج ــة وأقص ــن الرفاهي ــزالء بي ــرف الن ــع غ تجم
الغــرف بحمــام مــن الرخــام، ووســائل الراحــة الفرنســية الفاخــرة، باإلضافــة إلــى 
مفهــوم ™MyBed الخــاص بفنــدق ســوفيتل، وهــو ســرير مــن الريــش وغطــاء 

خفيــف إضافــي. 
ــقق  ــالت، أو الش ــرف، أو الفي ــي الغ ــم ف ــتمتاع بإقامته ــزالء االس ــتطيع الن يس

ــة. ــات الطويل ــال أو لإلقام ــا أطف ــي لديه ــالت الت ــة للعائ ــة والمثالي المفروش
• 237 غرفة كالسيكية وفاخرة

• 123 جناح فاخر
• 182 شقة مفروشة

• 4 فيالت خاصة
السمات المميزة

Lanvin© الخاص بفندق سوفيتل • منتجات MyBed™ مفهوم •
شرفة خاصة تطل على البحر أو على النخلة

المميزات ووسائل الراحة
• إنترنت السلكي مجاني • نظام صوت ©Bose • تلفزيون Hd بشاشة 

مسطحة • خزنة داخل الغرفة • ثالجة صغيرة



MAGNIFIQUEMEETINGS™
فنــدق ســوفيتل ذا بالــم دبــي هــو المــكان المثالــي المميــز الجتماعــات الشــركات 
وحفــالت االســتقبال والمناســبات االجتماعيــة واالحتفــاالت الصغيــرة إذ يحتــوي علــى 
مجموعــة متنوعــة مــن غــرف االجتماعــات وقاعــة أنيقــة وأماكــن رائعــة فــي الهــواء 
الطلــق. ســيعمل فريــق ™MagnifiqueMeetings المتخصــص بــكل دقــة لضمــان 

تجربــة مبهــرة.

السمات المميزة
• 8 غرف اجتماعات تتميز 3 غرف منها بإضاءة النهار الطبيعية

• قاعة تستوعب حتى 700 ضيف
• أحدث األنظمة الصوتية والمرئية

• إنترنت السلكي في جميع أرجاء المنتجع
• مخططو ™MagnifiqueMeetings متخصصون

• فريق فني متخصص
• مركز خدمات رجال أعمال كامل الخدمات

غرف االجتماعات
المساحة 

بالمتر المربع
الطول

بالمتر المربع
 العرض

بالمتر المربع
قاعة

الدراسة
مسرح

على
U شكل 

قاعة
مجلس اإلدارة

عشاء لستة
أشخاص

عشاء لثمانية
أشخاص

عشاء لعشرة 
أشخاص

كوكتيل

27612231102154844102136170235موريا 1

264.511.5231102154844102136170235موريا 2

27612231102154844102136170235موريا 3

306408510705--816.535.523330800موريا 1-2-3 

350-------4803215قاعة المناسبات

----20---1101110قاعة مجلس اإلدارة 

-48.695.418251616182420تاهيتي

-50.495.618252016182420بورا بورا 

-639720302216183230ماوبيتي

113912.63855422636486070بورا بورا  + ماوبيتي

45.78.625.33050151518243040غرفة متعددة األغراض

118.813.293070322830405040المكتبة

200300------474.532.514.6الحديقة المطلة على النخلة

180220-- ----3122612الجونا الونج

 70100-- ----172.51511.5شرفة مطعم ماوي

اللياقة البدنية والترفيه
ــع داخــل منطقــة الســبا البالغــة مســاحتها  ــزالء االســتمتاع بجــو رائ يســتطيع الن
2500 متــر مربــع، وبهــا 28 غرفــة عالجيــة توفــر جلســات تدليك تنشــيطية وعالجات 

الوجــه والجســم فــي أجــواء بولينيزيــة ســاحرة. 
• الرفاهيــة و الســبا : يحتــوي علــى 24 غرفــة عالجيــة، و 4 شــاليهات خارجيــة، 
ــي خارجــي،  و 6 مســابح تشــمل مغطــس، ومســبح عالجــي، ومســبح إنفينيت
ــات  ــة، وخدم ــر ثلجي ــة، ونوافي وغــرف بخــار، وســاونا، وغــرف حمــام تركــي عالجي

المانيكيــر والباديكيــر.
ســوفيت هــو مركــز لياقــة بدنيــة مميــز مجهــز بأفضــل أجهــزة Technogym يعمــل 
علــى مــدار 24 ســاعة، ويوفــر التدريــب المهنــي مــن 6 صباًحــا حتــى 10 مســاًء 
فضــاًل عــن مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة المبتكــرة المصممــة للحفــاظ علــى 

مســتويات عاليــة مــن التحفيــز. 
• اإلســتجمام و الترفيــه : يحتــوي علــى مجموعــة كاملــة مــن أحــدث المعــدات، 
ــة  ــابح خارجي ــال، و6 مس ــدز لألطف ــورا كي ــادي أم ــراض، ون ــدد األغ ــب متع و2 ملع
تشــمل مســبح لألطفــال، وشــاطئ خــاص 500 متــر، ورياضــات مائيــة، وإيكــو جولف

سبا سو

معلومات السفر
العملة

درهم إماراتي
المنطقة الزمنية

الشتاء: + 4 بتوقيت جرينتش
الصيف: + 3 بتوقيت جرينتش

وسائل المواصالت

       محطة مترو مدينة دبي لإلنترنت )18 دقيقة(  

      مطار دبي الدولي )35 دقيقة(
       مطار آل مكتوم الدولي )45 دقيقة(

       ممشى المارينا دبي )20 دقيقة(

الخدمات
• خدمة الغرف

• الكونسيرج
• مركز خدمات رجال األعمال

• صالة كلوب ميليزيم
 • خدمة غرف على مدار 24 ساعة

• إنترنت السلكي مجاني

فندق سوفيتل ذا بالم دبي
طريق الهالل الشرقي - نخلة جميرا صندوق بريد 558 55 - دبي - اإلمارات العربية المتحدة

H6541@SOFITEL.COM - + 971 )0( 44 55 66 77 هاتف

WWW.SOFITEL-DUBAI-THEPALM.COM

• مجالسة األطفال
• محالت بيع بالتجزئة

• صالون للسيدات والرجال
• خدمة غسيل المالبس والتنظيف الجاف

• خدمة صف السيارات
• خدمة الليموزين

• االنتقال من وإلى المطار.

الطقس
مناخ مشمس طوال العام.
متوسط درجات الحرارة

24 درجة مئوية؛من أكتوبر إلى أبريل،
من مايو إلى سبتمبر، أعلى من 30 درجة مئوية.


