
 

 "نقص هتل آتالنتیسطراحی بی"

 :هتل آتالنتیس

 .باشد که شهرت جهانی داردستاره و معروف دبی می 5های یکی از هتل هتل آتالنتیس

 2008انگیز در حالل باالیی جزیره مصنوعی نخل جمیرا در پالم دبی در سال این هتل شگفت

 .ساخته شده است

 .است ساخته شده باهاما است که در Atlantis Paradise Island این هتل تقلیدی از

 .باشدهکتار می 45احت این هتل مس

 Royal اتاق در دو بال شرقی و غربی خود دارد که به وسیله پلی با نام ۱5۳۹این هتل مجموعًا 

Bridge Suite  استبه یکدیگر متصل شده. 

 .است بوده دالر میلیون ششصد و میلیارد یک هزینه این هتل بالغ بر

واقع  هتل این در که است ایپیشرفته مجموعه نیز دبی آتالنتیس آبی پارک آکواوِنچر آتالنتیس یا

 .است گردیده

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlantis_Paradise_Island
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AA%D9%84
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 

 :پارک آبی آتالنتیس

نام یک  (Atlantis Aquaventure Waterpark) پارک آبی آتالنتیس یا آکواونچر آتالنتیس

واقع شده  نخل جمیرا جزیره ع درپارک آبی است که در قسمت بیرونی هتل آتالنتیس دبی واق

 .است

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_%D8%AC%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

های است و دارای بخشهکتار ساخته شده  ۱۴۱این پارک آبی مدرن در زمینی به مساحت 

ها، سرزمین شیرهای دریایی، وسایل بازی آبی مختلف، آکواریوم و دلفین مختلفی از جمله سرزمین

 .باشددنیای زیر آب دبی، و غواصی می

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

ترین پارک آبی خاورمیانه با یک محوطه مارپیچ زیر آبی همراه با این هتل بزرگترین و پیشرفته

 .های خروشان را در خود جای داده استهای تقریبا عمودی و رودخانهسرسره

 .باشدر هتل اقامت دارند رایگان میاستفاده از آن برای کسانی که د

 .توانند با پرداخت هزینه از این پارک آبی استفاده کنندولی عموم نیز می

 

و حتی جهان و خاورمیانه  دبی های پنج ستارهترین هتلترین و مجللبدون شک یکی از بزرگ

 .باشدستاره آتالنتیس پالم دبی می 5هتل 

 .ترین خاطره زندگی استاقامت در آن برای گردشگران تور دبی شیرین

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%DB%8C
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 

 :های هتل آتالنتیسویژگی

های مجهز و بزرگ و مطابق با اتاق و سوئیت ۱500طبقه بیش از  2۳ستاره  5این هتل 

 .استانداردهای روز دنیا تشکیل شده است

 

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 :این امتیازات به جهت تنوع شامل

 های استانداردانواع اتاق 

 های لوکساتاق 

 های دولوکساتاق 

 های مخصوص ماه عسلاتاق 

 های کینگاتاق 

 های خاص برای معلولیناتاق 

 های مجلل و لوکسسوئیت 

 های پرزیدنت رومسوئیت 

به خلیج فارس، رو به پارک آبی، رو ها رو انداز این اتاقها دارای تراس بوده و ویو و چشمتمام اتاق

 .باشدبه استخر، مشرف به آکواریوم اتالنتیس می

 .است هتل آتالنتیس هایی دارد که دیوار اتاق خواب آنها اکواریوم بزرگحتی سوئیت

 

 

 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 

 :باشد که شاملرستوران می 2۳هتل دارای 

 نبو ژاپن رستوران 

 تالیایی لوکاتلیرستوران ای 

 رستوران چینی یوهان 

 رستوران فرانسوی البراسری 

 رستوران لبنانی لوانتین 

 رستوران اسپانیایی کاتاالن 

 .شودالمللی روز دنیا با بهترین کیفیت سرو میها انواع غذاهای بیندر این رستوران

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 

 :امکانات هتل

 رستوران 

  ساعته در اتاق 24خدمات 

 کافی شاپ 

 آسانسور 

 خشکشویی 

 فروشگاه 

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 نگهداری بچه 

 گاو صندوق 

 رستوران فضای باز 

 کافی شاپ فضای باز 

 ایتلویزیون کابلی/ماهواره 

 سشوار 

 پارکینگ 

 )خدمات اینترنت )اینترنت وای فای رایگان در تمام نقاط هتل 

 

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 :امکانات ورزشی و تفریحی

 استخر سرباز 

 استخر سرپوشیده 

 سونا 

 جکوزی 

 پارک آبی 

 ماساژ 

 های آبی )غیر موتوری(ورزش 

 های آبی )موتوری(ورزش 

 اجاره دوچرخه 

 استخر ویژه کودکان 

 سالن بازی کودکان 

 تیم انیمیشن 

 باشگاه بدنسازی 

 تنیس 

 بیلیارد 

 ساحل اختصاصی 

https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/


 

 

 استوارسازان آموزشی گروه کاری از

 

https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/
https://ostovarsazan.com/%d9%87%d8%aa%d9%84-%d8%a2%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%b3/

