خيارات اإلقامة

فندق جيه ايه ليك فيو
يتألف من  348غرفة وجناح ،تجسد جوهر المحيط الطبيعي
للمنتجع ،وذات إطالالت خالبة على مناظر ساحرة من الصحراء
عالوة على ما توفره من متعة االسترخاء والراحة المطلقة.
تتسع لشخصين بالغين وطفل واحد ورضيع:
غرفة منتجع ٤٠ ،متراً مربعاً
غرفة منتجع مطلة على الملعب ٤٠ ،متراً مربعاً
غرفة منتجع ديلوكس مطلة على الملعب ٤٠ ،متراً مربعاً
تتسع لشخصين بالغين وطفلين ورضيع:
جناح جونيور ٧٠ ،متراً مربعاً
جناح تراس بغرفة نوم واحدة ١٦٨ ،متر مربع
تتسع لشخصين بالغين و 3أطفال ورضيع:
جناح منتجع مطل على الملعب بغرفة نوم واحدة ١٣٢ ،متر
مربع
جناح فاخر بغرفة نوم واحدة ١٨٤ ،متراً مربعاً تتسع
لـ  4أشخاص بالغين و 3أطفال ورضيع:
جناح فاخر بغرفتي نوم ٢٥٠ ،متراً مربعاً

أجواء المتعة والمرح المذهلة
مسبح مخصص للكبار ومسبح مخصص للعائالت

مكون من  9حفرات ،تُ قام فيه
	ملعب جولف قياسي
َّ
بطوالت من  35نقطة ،مع مضمار ُمضاء ،وملعب
مزود بمسطحات خضراء مشذبة
بمعدل  3ضرباتَّ ،
أكاديمية ليدبيتر للجولف في دبي ،تعتبر أول
أكاديمية في الشرق األوسط تقدم برامج شاملة
لتعليم الجولف
اسطبالت ركوب الخيل مع مدرب متخصص

 4مالعب تنس ُمضاءة وملعب اسكواش وملعب كرة
الريشة

	مركز جيه ايه للياقة البدنية في فندق جيه ايه ليك
فيو ،والذي يقع في الطابق الثاني ويطل على
ملعب الجولف المجهز بأحدث المعدات لممارسة
جميع التمارين الرياضية

مالذ مدهش لعشاق الطعام
مرافق الكرة الطائرة الشاطئية وملعب جولف مصغر
مكون من  9حفرات
َّ

رحالت سي وينجز بالطائرة المائية التي توفر مناظر
بانورامية خالبة لمعالم إمارة دبي

مركز الرياضات المائية "ووتركولد" ،يوفر أنشطة
التزلج على الماء وركوب األمواج باللوح الشراعي
بالطوف والقوارب الشراعية المزودة بعروض
ّ
واإلبحار
بالليزر وغير ذلك الكثير
مرسى خاص متكامل الخدمات مزود برصيف يبلغ
طوله  85متراً يوفر رحالت الصيد ورحالت القوارب
ورحالت الطائرات البحرية

سبا مع غرفتين لجلسات التدليك وتقدم مجموعة
من معالجات االسترخاء المتميزة
متاجر متخصصة

حديقة عضوية مع بيوت زجاجية لألعشاب والخضروات
الطازجة
عروض الصقور وطيور برية

بار مسبح يقدم المرطبات

شاطئ خاص ممتد على مسافة  800متر

للضيوف الصغار

مزود بخاصية التحكم في
حوض سباحة لألطفال َّ
درجة الحرارة
دار حضانة (من سن  4أشهر إلى  4أعوام)
نادي «بايرتس أند ميرميدز» لألطفال
(من سن  3إلى  12عاماً )
خدمة مجالسة األطفال متوفرة عند الطلب

:81
مطعم بوفيه يقدم بوفيهات إفطار وعشاء فاخرة مع محطات طهي حية

ريبابليك:
يقدم باقة من مأكوالت البيسترو الحديثة بأسلوب مميز

بيبيه:
من غروب الشمس حتى وقت متأخر  ،تقدم الردهة إطالالت خالبة وكوكتيالت
ووجبات خفيفة وشيشة.

كينارا من فيكاس خان:
مطعم هندي يوفر أطباق محلبة أصيلة بطابع حديث
لوبي الونج:
يقدم باقة من المشروبات الساخنة والباردة

االجتماعات
بفضل احتوائه على مجموعة كبيرة من قاعات االجتماعات الداخلية األنيقة المليئة باإلنارة الطبيعية،
ُيعد فندق جيه ايه ليك فيو الخيار األمثل الستضافة فعاليات الشركات التي تترك لدى المشاركين بها
انطباعات مميزة ال تُ نسى.
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