
صفحة المعلومات

جيه ايه مانافارو



عطلة فاخرة مميزة
في جزر المالديف      

مركــز وصالــون كالم ســبا، يقدم عالجات األيورفيدا   
والعالجــات العطريــة، مــع مجموعــة مختارة من عالجات 

إلميس للوجه
صالــون تصفيف الشــعر والتجميل.  

مناطــق االســترخاء الداخلية والخارجية.  
إلميس بوتيك  

غرف الجاكوزي والســاونا والبخار  
جنــاح عالجــات العقل وحركة الجســم، يقدم برامج   

لياقــة بدنيــة مصممــة خصيًصا مــع مدربين خاصين في 
جناح الجزيرة االســتوائية الخاص

نادي كول زون لألطفال )من ســن 3 إلى 12 عامًا(   
ونادي تشــيل زون للمراهقين )من ســن 8 أعوام 

إلــى 16 عامًا(

حمام ســباحة لألطفال  
خدمة مجالســة األطفال )من ســن 12 شــهرًا(  

اثنيــن مــن حمامات الســباحة في الجزيرة  
مركــز غــوص معتمــد من اتحاد مدربي الغوص   

المحترفيــن ومــدارس الغوص الدوليــة للمبتدئين 
والغواصيــن ذوي الخبرة

مركــز الرياضــات المائية، ويقدم أنشــطة التحليق   
فــوق األمــواج والتزلــج على الجليــد والتزلج على الماء 

والتزلــج المنفــرد والســكوتر البحري وأنابيب المرح 
والتزلــج علــى الركــب والتزلــج على الماء بلوح واحد 

وركوب األمواج باأللواح الشــراعية وركوب األمواج 
وركــوب قــوارب الكايــاك والتجديف وقوفًا والطوف 

واإلبحار بواســطة قارب الكانو

رياضــات الكــرة الطائرة الشــاطئية وكرة القدم   
الشــاطئية وتنس المضرب الشــاطئي وملعب كرة 

الصــاالت وملعــب التنــس وتنس الطاولة وملعب 
تنــس الريشــة وطاولــة البلياردو ومركــز اللياقة البدنية 

وغرفــة األلعــاب مع لعبــة ماجونغ والمكتبة
تجــارب خاصــة ودروس الطهــي في جزر المالديف   

ومشــاهدة الدالفيــن ورحــالت القوارب ذات المناظر 
الطبيعيــة الخالبــة وجولــة في الجزيــرة المحلية ورحلة 
صيــد األســماك وميدان القيــادة على ملعب الجولف

متعة االستكشاف و االسترخاء



اســتمتع بتــذوق تشــكيلة مــن المأكــوالت البحريــة علــى الشــاطئ تحــت ظــالل أشــجار النخيــل وادخــل إلــى قبــو الحمــم البركانيــة تحت األرض لتجربــة باقة من األطباق 
الرائعــة. اكتشــف أفضــل المأكــوالت المالديفيــة واآلســيوية والعالميــة فــي ســبعة أماكــن رائعــة لتناول الطعام.

  أوشن جريل:
مطعــم مأكــوالت بحريــة ولحــوم مــع تقديــم باقــات الليالي الخاصة

وايت أوركيد:  
مطبــخ آســيوي يقــدم العديــد مــن المأكــوالت بدايًة من أطباق جنوب شــرق آســيا 

حتــى األطبــاق الصينيــة والهنديــة والمالديفية
آنديامــو بيســترو أند بوول:  

يقــدم لــك هــذا المــكان المســتوحى من الطراز اإليطالــي أروع النكهات من مطابخ 
البحر المتوســط

هورايزون الونج:  
يقــدم تشــكيلة مميــزة مــن المأكــوالت العالمية

واين ســيلر:  
مطبــخ عالمــي مميــز يركــز علــى تقديــم أنــواع النبيذ الرائعة

كاكوني:  
بوفيــه إفطــار عالمــي، يقــدم تشــكيلة مــن المأكوالت األوروبية واآلســيوية 

والهنديــة والعربية
انفينيتــي بــار آند بول:  

يقــدم هــذا المطعــم باقــة مــن المقبــالت الخفيفــة الطازجة طــوال اليوم ويطل 
علــى المحيــط الهندي

متعة المأكوالت الشهية



خيــارات اإلقامة

يتألف المنتجع من 84 فيال وجناحًا.
تتســع لعــدد شــخصين بالغيــن وطفلين:

منــزل شــاطئي مــع مســبح خــاص – 150 متر مربع  
فيــال صــن رايــز واتــر مع مســبح مفتوح خاص وفيال   

 صن ســيت واتر مع مســبح مفتوح خاص – 
110 متــر مربع

تتســع لعــدد 4 أشــخاص بالغيــن ورضيع:
جنــاح شــاطئي مــن غرفــة نوم واحدة مع   

مســبح خــاص –  225 متــر مربع
يتســع لعــدد 5 أشــخاص بالغيــن  ورضيعيــن:

جنــاح جرانــد واتــر بغرفتي نوم مع مســبح   
مفتــوح خــاص –  350 متــر مربع

جنــاح رويــال آيالنــد بغرفتــي نوم  مع مســبح  
 خــاص – 600 متــر مربع

يتســع لعدد 7 أشــخاص بالغين و3 ُرضع:
ذا رويــال ريزيدنــس – 650 متــر مربــع  مــع مزايا   

اإلقامة المحســنة
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 لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل معنا عبر الرقم 0456 650 960+
reservations.manafaru@jaresorts.com البريد اإللكتروني  أو مراسلتنا عبر 

/Manafaru @JAManafaru_MaldivesJAresorts.com


