
حقائــق وأرقام



ُيعد منتجع شاطئ العنوان بناًء مزدوجًا مذهالً مؤلفًا من برجين متصلين يبرزان أفق جميرا عبر 
ارتفاعهما الذي يبلغ 310 متر، ويقدم مثاالً جديدًا للحياة المميزة على شاطئ البحر في واحدة من 

أكثر وجهات االستجمام جذبًا في العالم، جميرا بيتش ريزيدنس.

الموقع
يتميز منتجع شاطئ العنوان بموقعه في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس 

المعروفة على مستوى العالم بما تقدمه من تجارب فريدة لالستجمام وتناول 
الطعام والتسوق والترفيه على شاطئ البحر. كما ُيعد هذا الموقع المتميز 

قريبًا جدًا من أكبر مرسى صنعه اإلنسان في العالم، مرسى دبي، الذي ُيعتبر 
واحدًا من أكثر المعالم زيارة في دبي، وكذلك ذا ووك في جميرا بيتش ريزيدنس 
وعين دبي التي ُتعد أكبر عجلة ترفيهية في العالم، وغيرها الكثير من المعالم 

المذهلة. كما تضمن البنية التحتية المتطورة للطرق والمترو في المدينة 
سهولة الوصول إلى أهم المراكز التجارية، مثل مدينة دبي لإلعالم ومدينة دبي 

لإلنترنت ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي. 

غرف وأجنحة الضيوف
يتيح منتجع شاطئ العنوان إقامة متميزة للمسافرين من رجال األعمال 

والسائحين واألسر على حد سواء، حيث يوفر خيارات متنوعة من غرف ديلوكس 
والغرف المزدوجة واألجنحة ذات غرفة النوم الواحدة أو غرفتي نوم باإلضافة للجناح 

الرئاسي. ويعكس كل من الـ 217 غرفة وجناح جاذبية الواجهة البحرية المحيطة، 
كما يتميز كل منها بالتصميم الداخلي االستثنائي ووسائل الراحة المتطورة 

التي تشمل تلفازًا بشاشة مسطحة تفاعلية وإضاءة مزاجية وأجهزة تحكم عن 
ُبعد في الغرف، باإلضافة إلى اإلطالالت الخالبة على البحر والمدينة.

الشقة الفندقية
تتجسد المظاهر الساحرة للحياة الراقية على طراز المنتجعات في كل من 

الـ 443 شقة فندقية في شاطئ العنوان رزيدنسز. وتتميز المساحات الداخلية 
المجهزة بذوق رفيع وكذلك اللمسات الرقيقة بدرجات اللون األزرق الساحر 

المستوحاة من طراز ”ال دولشيه فيتا“، مما يعكس أسلوب الحياة الفريد 
الذي يقدمه الموقع. يتمتع المقيمون بحرية استعمال المسبح المتواجد في 

المستوى األرضي ومركز اللياقة البدنية الواقع في المستوى 75. كما يمكن 
االستفادة من خدمات المنتجع الصحي وخدمة تقديم الطعام في الشقق 

وتنظيف الغرف مقابل رسوم خاصة.

201  شقة فندقية بغرفة نوم واحدة 
)من 5٩ إلى 107 مترًا مربعًا / ٦40 إلى 1155 قدمًا مربعًا(

130  شقق فندقية بغرفتي نوم 
)من 110 إلى 1٨7 مترًا مربعًا / 11٨1 إلى  2021 قدمًا مربعًا(

٩٨  شقق فندقية بثالث غرف نوم 
)من 177 إلى 1٨3 مترًا مربعًا / 1٩0٨ إلى 1٩73 قدمًا مربعًا(

٩  شقق فندقية بأربعة غرف نوم 
من 2٩1 إلى 33٨ مترًا مربعًا / 312٨ إلى 3٦41 قدمًا مربعًا(

5 شقق فندقية بخمس غرف نوم )4٦٦ مترًا مربعًا / 501٨ قدمًا مربعًا( 

الوحدات السكنية
يقدم رزيدنسز الشاطئ من العنوان، الذي يتم إدارته من قبل العنوان للفنادق 

والمنتجعات، مجموعة متميزة مؤلفة من 47٨ وحدة سكنية متنوعة ما 
بين غرفة نوم واحدة وحتى خمس غرف نوم ضمن واحٍد من أبرز المواقع 

على شاطئ البحر في العالم. وتضمن اإلطالالت الخالبة على البحر ومرسى 
دبي أسلوب حياة يتميز بالرقي، بدءًا من التصميمات األنيقة للوحدات ووصوالً 

إلى مجموعة وسائل الراحة الفريدة التي تشمل إمكانية الوصول المباشر 
إلى الشاطئ والمسبح الواقع في المنصة L1 ومركز اللياقة البدنية المجهزة 

  .P1 بالكامل والمتواجد في المنصة

152  شقة سكنية بغرفة نوم واحدة 
)من 5٩ إلى ٨0 مترًا مربعًا / ٦3٨ إلى ٨5٨ قدمًا مربعًا(

201  شقق سكنية بغرفتي نوم 
)من 107 إلى 1٨4 مترًا مربعًا / 1151 إلى 1٩٨1 قدمًا مربعًا(

٩0  شقق سكنية بثالث غرف نوم 
)من 17٦ إلى 25٦ مترًا مربعًا / 1٨٩٩ إلى 2752 قدمًا مربعًا(

30  شقق سكنية بأربعة غرف نوم 
)241 مترًا مربعًا / 25٩0 قدمًا مربعًا(

5 شقق سكنية بخمس غرف نوم )3٩٩ مترًا مربعًا / 4300 قدمًا مربعًا( 

الردهات والمطاعم
إن تجارب تناول الطعام المبتكرة واألصيلة على نحو مميز في منتجع شاطئ 

العنوان ستجذب األذواق وستأسر كل الحواس. فستشعرون معها وكأنكم 
في منزلكم وذلك من خالل التصميمات الداخلية المستوحاة من طراز الشقق 

الفاخرة في مطعم ذا رستورانت في منتجع شاطئ العنوان، أو استمتعوا بمزيج 
فريد من نكهات مطبخ أمريكا الجنوبية والشرق األوسط في مطعم لي براسيل. 

أما ردهة الطابق األرضي فهي مالذ رائع لالستمتاع بالمشروبات والمرطبات 
اللذيذة، ولهؤالء الذين يفضلون المشاوي اللذيذة بجوار الشاطئ يمكنهم 

أن يحظوا بكثير من األوقات الممتعة في ذا بيتش جريل. كما يتيح ليفل 77 
االستمتاع بأشهى المأكوالت وسط اإلطالالت الملهمة على شاطئ جميرا 

ومرسى دبي من محيط حوض السباحة المتواجد على السطح.



ذي سبا في منتجع شاطئ العنوان
إن المنتجع الصحي ذي سبا في منتجع شاطئ العنوان ُيعد وجهة رائدة 

لالستجمام وتجديد الشباب، حيث يقدم عالجات فريدة ضمن مرافق متطورة 
ليس لها مثيل في العديد من الجوانب. يضم المنتجع فريقًا من المعالجين 

ذوي الخبرة العالية والذين يعملون على تصميم رحالت عالجية تضمن التجديد 
والنشاط من خالل مزيج متميز من الخبرة المشهودة والمنتجات عالمية 

المستوى والتقنيات االستثنائية. يمكن للضيوف والزائرين أيضًا االستمتاع باألجواء 
الهادئة الراقية في غرفة الساونا وغرفة البخار والخيم الخارجية.

كما يتواجد مركز فائق الحداثة للياقة البدنية في المستوى األرضي مخصص 
حصريًا لضيوف وزائري الفندق، والذي يعمل على تلبية احتياجات عشاق 

االستجمام مع مجموعة متنوعة من أساليب التمرينات الرياضية. كما يقدم 
الفندق صالة ألعاب رياضية منفصلة للسكانين تقع في المنصة L1 وتقدم معايير 

فائقة مكافئة في جودة األجهزة والمرافق. .

االجتماعات والفعاليات
ُيعد منتجع شاطئ العنوان وجهة جذابة للمناسبات الراقية وذلك لموقعه 

المتميز في جميرا بيتش ريزيدنس. يضم الفندق ساحة حصرية تسمى ”ذي 
أكاديمي” مخصصة لالجتماعات والفعاليات المختلفة من حيث الحجم والغرض. 

ويمكن عقد المناقشات السرية في غرفة اجتماعات خاصة مجهزة بالكامل 
بأحدث التقنيات، بينما يمكن استضافة التجمعات ذات الطابع االجتماعي في 

المكتبة أو المجلس أو معرض الطهي. يتوفر فريق متفان من خبراء إدارة 
الفعاليات والطهاة المشهودين يضمن الدعم السلس والخدمة ذات المستوى 

العالمي لكل فعالية.  

الخدمات والمرافق
من المستوى األرضي وحتى قمة المبنى، تتوافق مكانة العنوان منتجع جميرا 

المذهلة بشكل رائع مع المرافق ووسائل الراحة ذات الجودة العالية، بما في ذلك 
على سبيل المثال أحواض السباحة وصاالت األلعاب الرياضية المخصصة للضيوف 

والسكان والزائرين وكذلك محيط حوض السباحة الرائع المتواجد على السطح.  

استقبال كبار الشخصيات في المطار 

سيارة ليموزين خاصة للتنقل

خيار تسجيل الوصول المسبق، أو التسجيل حين استالم الغرفة

آلة إلعداد القهوة في الغرفة وخيارات متنوعة للشاي

مستلزمات حمام فاخرة

وسائل الراحة الترحيبية

خدمة طلب األفالم

موظفو استقبال ذوو خبرة

ردهة األعمال متوفرة على مدار 24 ساعة

طلب الطعام للغرف على مدار 24 ساعة

مزايا شاملة على مدار اليوم لضيوف غرف الكلوب واألجنحة المختارة 

مركز لياقة بدنية متوفر على مدار 24 ساعة

ثالثة حمامات سباحة داخل الفندق

انترنت السلكي مجاني عالي السرعة

نادي    كيكس،   مساحة  مميزة   لألطفال 



اتصلوا بنا
منتجع شاطئ العنوان
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