


فندق وأجنحة
ريكسوس ذا بالم دبي



يجسد فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، الذي يقع في أقصى 
شرق أحد أرقى المناطق في دبي، المفهوم الحقيقي لإلقامة 
الشاملة في المدينة، حيث يقدم للضيوف عالًما من التجارب 
الالمحدودة في اإلقامة والمطاعم ووسائل الترفيه والعناية 

بالصحة والعافية واالستجمام واالسترخاء. 

بداية من الشاطئ الخاص الخالب الذي يمتد بطول ١ كيلومتر 
وصواًل إلى ١٠ مطعمًا وبارًا حاصاًل على جوائز، يتميز  الفندق بأجوائه 

المتميزة  وخدماته االستثنائية التي توفر للنزالء رفاهية االختيار، 
بدون أي تكلفة إضافية.

تجربة بال حدود



الموقع الفريد
يعتبر فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي الذي يقع على جزيرة نخلة 
الجميرا الشهيرة، وهي إحدى أكبر الجزر االصطناعية في العالم، مالذ 
للراحة بعيًدا عن صخب المدينة وضجيجها. حيث يوفر العزلة التامة 

للنزالء كما يتيح لهم فرصة السير عبر أشجار النخلة، والشعور 
بتالطم األمواج أسفل أقدامهم والتمتع باللذة البسيطة للحياة...



الغرف واألجنحة
لن تشعر إال بأقصى درجات الرقي، والراحة والخصوصية



يضم فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي الحائز على العديد من 
الجوائز كأحد أفضل الوجهات الشاطئية الفاخرة في اإلمارة، 316 

غرفة وجناًحا رائعين كل منها يحتوي على نوافذ ممتدة من األرض 
حتى السقف تطل على مياه الخليج العربي الزرقاء، أو أفق دبي 
الشهير أو الحدائق ذات المناظر الطبيعية الساحرة التي تحيط 

بالفندق

الغرف واألجنحة
لن تشعر إال بأقصى درجات الرقي، والراحة والخصوصية



غرف راقية

األجنحة الكبيرة

 تمنح غرف الفندق فاخرة التجهيز المغطاة بستائر متطورة 
والمزينة بالخشب الداكن الغني إحساًسا كاماًل بالراحة والرفاهية 

ألكثر المسافرين تميزًا.

 تتميز األجنحة المذهلة بالفندق بأنها فسيحة وجيدة التهوية 
بفضل تصميماتها الداخلية التي ينتشر فيها الضوء الطبيعي. 

يمكن للنزالء االنعزال تمامًا عما حولهم أثناء االستمتاع بالمناظر 
الرائعة للمساحات الخضراء المزدهرة أو الخليج العربي ذو 

المنظر األخاذ.

King Suite

Senior Suite ٢ Bedroom Senior Suite

Premium Sea View



تجربة أشهى األطباق
استمتع بتذوق أطايب الطعام

مطعم تركواز



مطعم آال توركا
يقدم هذا المطعم مفهوم البوفيه المميز للفندق الذي يقدم أطيب 

األطباق العالمية والمشاوي التركية 

مطعم تركواز
 يقدم هذا المطعم مفهوم البوفيه العصري الذي يقدم أصناف 

المشويات المميزة واألطعمة المفضلة التقليدية

مطعم لوليفو
مكان راقي ومثالي للتمتع باألطعمة اإليطالية وأطعمة البحر المتوسط 

المبتكرة

تورو لوكو ستيك هاوس
يقدم اللحم األسباني الشهير الذي يرضي محبي اللحوم إضافة إلى أطباق 

اللحم البقري الممتاز المشوي بشكل مثالي

مطعم أكوا آند مور للمأكوالت البحرية
مكان رائع للمأكوالت البحرية يقدم مزيجًا لذيذًا من األطعمة بنكهات 

مستوحاة من المطبخ الشرقي ومطبخ البحر المتوسط

باتيسيري اسطنبول
مقهى الونج المرحاب يقدم مخبوزات طازجة وحلويات تركية تقليدية وأنواع 
كثيرة من القهوة والشاي 

نارجيلة الونج
مكان مثالي يقدم شيشة مميزة وكذلك مجموعة متنوعة من الشاي 
العضوي والمشروبات المميزة

 أي تشيل بيتش الونج
مكان ينبض بالحياة يقع على شاطئ البحر يوفر لك االستمتاع بمنظر غروب 
الشمس الرائع والوجبات المبتكرة لتذوقها بجانب المناظر الخالبة لجزيرة 
نخلة جميرا

 

هايليتس بار المسبح
بار مثير يتوسط حمام السباحة يقدم مجموعة متنوعة من المشروبات 
الكحولية المبتكرة التي يعدها خبراء محترفين وموهوبين

 

ذا بريز بار المسبح
بار خاص بجانب حوض السباحة يقدم المشروبات المنعشة المبتكرة، مما 
يجعله مثاليًا أثناء وقت االستجمام واالسترخاء



سبا والنادي الصحي
مكانك المثالي ليشعر جسمك وعقلك وروحك بالهدوء 

واالسترخاء



سبا والنادي الصحي
مكانك المثالي ليشعر جسمك وعقلك وروحك بالهدوء 

واالسترخاء

عبر مجموعة من الطقوس المميزة التي تعود إلى اإلمبراطورية 
العثمانية، يعد  أنجانا سبا المستوحى من الطراز التركي والحاصل 
على الجوائز، المكان المثالي لك للتواصل مع جوهرك الداخلي. لقد 

صممت كل جلسة عالجية لالرتقاء بالحواس واستعادة التوازن.

 داخل هذا المالذ الصحي، يوجد مركز لياقة بدنية مجهز بالكامل 
يضم أحدث معدات التمارين الرياضية باإلضافة إلى صالة 

لأليروبك واليوجا وجلسات اللياقة البدنية الخاصة.



حفالت الزفاف والفعاليات 
االجتماعية

تقوية العالقات وتكوين روابط أعمق



حفالت الزفاف والفعاليات االجتماعية
تقوية العالقات وتكوين روابط أعمق

مع شاطئ رملي رائع وخلفية خالبة ألفق دبي، يتمتع فندق 
وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي بجميع المقومات التي تؤهله 

إلقامة المناسبات واالحتفاالت تحت أشعة الشمس الساحرة. 
سواء كان حفل زفاف ساحر على شاطئ البحر أو حفل في 

الحديقة تحت ضوء القمر، فإن الفندق يضم الوجهات المثالية 
والرائعة لالحتفال بأكثر اللحظات التي ال ُتنسى في حياتك.

يتميز فريق الطهي المحترف , ببراعته في إعداد األطعمة 
المبتكرة على الفور والمطهوة  حسب الطلب, واستخدام أفضل 

المكونات المحلية والموسمية المدمجة في خياراتك المفضلة 
من القائمة والتي تمنحك تجربة ال ُتنسى تضاهي أفخم المطاعم 

لك ولضيوفك.



األنشطة الترفيهية
االستمتاع بتجارب جديدة



Rixy Kids Club

األنشطة الترفيهية
االستمتاع بتجارب جديدة

يقدم فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي للنزالء الذين يقضون 
العطالت المهتمين بالصحة والذين يتطلعون إلى الحفاظ على 

نظامهم المعتاد في ممارسة التمارين الرياضية العديد من 
األنشطة االستجمامية المصممة للحفاظ على لياقتهم البدنية 

أثناء العطلة. استمتع باالنضمام للصفوف المجانية اليومية التي 
يقدمها نادي ريكسوس الرياضي في المنطقة الصحية الخارجية 
و حوض السباحة الطويل نصف األولمبي والحديقة المطلة على 

الشاطئ.

بصفتنا إحدى أكثر الوجهات الصديقة للطفل في دبي، نوفر لنزالئنا 
الصغار البيئة المثالية لالستمتاع بمجموعة متنوعة من األلعاب 

الترفيهية وكذلك تكوين صداقات جديدة. من خالل الوصول 
بترفيه األطفال إلى آفاق جديدة ومثيرة، يعد نادي ريكسي 

لألطفال الخاضع لإلشراف التام مالًذا مبهجًا يضم أنشطة حيوية 
تلبي جميع االهتمامات. تشمل األنشطة التي نقدمها دروس 

الفن وألعاب الشاطئ وحوض السباحة ورياضات األطفال 
وعروض األفالم وديسكو ريكسي الشهير وغيرها الكثير.
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