FEEL GOOD

ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻌﻴﻖ
ﺛﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ وﻣﺨﺎﻃﺮ
ّ
ّ
اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء
اﻟﺼﺤﺔ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺴﻔﺮ ،وﻣﻨﻬﺎ:
اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ ا*ﺣ ّﺒﺎء وا*ﺻﺪﻗﺎءاﻟﺘﻐ ّﻴﺮات اﻟﺰﻣﻨ ّﻴﺔ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠﻮ ّﻳﺔﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻜ ّﻴﻒ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﺣﻀﺎرﺗﻪﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟّﺪ ﺷﻌﻮر اً ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ
وﺳﻠﻮﻛ ّﻴﺎت أﺑﻨﺎﺋﻪّ ،
واﺣﺒﺎط واﻟﻐﻀﺐ واﻟﻌﺰﻟﺔ
-اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ

BILL&COO
ﻳﻘﻊ  Bill & Coo Suites and Loungeﻋﻠﻰ ُﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺳﻴﺮ اً ﻋﻠﻰ ا*ﻗﺪام ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ّ
وﻳﻀﻢ أﺟﻨﺤﺔ ﻛﺒﻴﺮة وواﺳﻌﺔ ،ﻳﺤﺘﻮي ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻳﻄﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﻣﻴﻜﻮﻧﻮس .وﻳﻮ ّﻓﺮ ﻣﻼذاً راﺋﻌ ًﺎ
ّ
ﺧﺎﺻﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ دﻳﻜﻮرﻫﺎ اﻟﺒﺴﻴﻂ ﺑﺘﺪ ّﻓﻖ اﻟﻀﻮء إﻟﻴﻬﺎ
وﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻛﻮزي
ّ
ّ
ُ
ﻣﻤﺎ
ﺣﻤﺎﻣﺎت ﺳﺒﺎﺣﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ ا*ﺟﻨﺤﺔّ ،
ﻃﻮال اﻟﻴﻮم .وﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،2020أ ﺿﻴﻔﺖ ّ
ﻳﻤﻨﺢ اﻟﻀﻴﻮف ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﺻ ّﻴﺔ واﻟﺨﻴﺎرات ﻟﻜﻴﻔ ّﻴﺔ ﻗﻀﺎء وﻗﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﻢ
اﻟﺨﺎرﺟ ّﻴﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﻳﺴﺎﻋﺪك ﻋﻠﻰ
اﻟﺨﺎﺻﺔ .وﻳﻌﻤﻞ  Valmont Spaﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﺋﺘﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻋﻼﺟﺎﺗﻪ
ّ
ّ
ﺗﺎﻣﺔ وﺑﺄﻋﺼﺎب ﻫﺎدﺋﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة ﻏﺮوب
ﻗﻀﺎء ﻓﺘﺮة إﺟﺎزﺗﻚ ﺑﺴﻼﺳﺔ ّ
ﺳﻴﻤﺪك ﺑﺎﻟﺼﻔﺎء اﻟﺬﻫﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاس اﻟﻤﺴﺒﺢ .وﺗﻘﻊ اﻟﺸﻮاﻃﺊ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ
اﻟﺸﻤﺲ اﻟﺬي
ّ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺪق ووﺳﻂ ﺣﺪاﺋﻖ ﻋﻄﺮة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻟﺨﺰاﻣﻰ واﻟﺰﻳﺘﻮن وأﺷﺠﺎر
اﻟﻜﻤﺜﺮى .ﻟﺬا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻮدﻳﻦ إﻟﻰ ّ
ﺷﻘﺘﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎء ﻳﻮم ﻃﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻘ ّﻴﺔ
اﻟﻜﺮﻳﺴﺘﺎﻟ ّﻴﺔ واﻟﻤﺸﻲ ﺣﺎﻓﻴﺔ اﻟﻘﺪﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺪاﻓﺌﺔ ،اﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺮﺧﺎء ﻓﻲ Sunset
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وترتكز الت�صاميم في المنتجع والهند�صة المعمار ّية على العنا�صر الحجر ّية المحل ّية الطبيع ّية وظالل
اللون االأبي�ص ،م ّما يجعل األوان الجزيرة تبرز في تناق�ص اأكثر ح ّدة.
ال�صحي في الفندق
ويمتاز الفندق بقائمة الطعام اليوناني اللذيذة وال�صح ّية .كذلك ،يق ّدم المركز
ّ
عالجات  Valmontوهي الوحيدة من نوعها في الجزيرة .ف�ص ًال عن مجموعة وا�صعة من الخدمات
وجناح ّي �صبا وا�صعين حيث يمكنك اال�صتمتاع بعالجات
خ�صي�ص ًا في بيئة مريحة وهادئة،
َ
الم�ص ّممة ّ
الوجه والتدليك والتجميل التي �ص ّممها خبراء ال�صبا الم�صهورون عالم ّي ًا لدى  ،Valmontوالتي تجمع
بين حكمة العالجات التقليد ّية ال�صاملة واأنقى المك ّونات الطبيع ّية .وك ّل ذلك بهدف تلبية احتياجاتك
الخا�صة ،م ّما �صي�صاعدك في الح�صول على ب�صرة جميلة وطبيع ّية واإح�صا�ص متج ّدد بالهدوء الداخلي.
ّ
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