
 Anantara Uluwatu Bali Resortمنتجع انانتارا اولواتو بالي             

االقامة في منتجع انانتارا  كسرب من الطیور المختلفة ، تلتفت على جمال وتقتنص عیناك جمال اخر ،  سرب من الجمال 
 .یحط على شجرة واحدة ، ویقبع في مكان واحد رغم اختالفھ 

ھذه ھي مزایا وخصائص انانتارا ، التي تشمل اكثر من خدمة للنزالء حیث یتوافد علیھ ، من بلدان شتى  على شكل اسراب  
 .متناغمة 

صالة االستقبال التي خطت لوحة دقیقة لالطاللتھا الجذابة ،  غمرت المكان بالھدوء النقي وتوسط ، الصالة بعض اللوحات 
 .مضیفة اطاللھ ممیزة 

الغرف في انتارا خیالیة من البدایة حتى النھایة ربما ابیات من شعر شتا في وصف ھذا الرقي ووشاح الفخامة التي یتوشحة 
 .بھ
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بالي تحظى  بالعدید من الفنادق والمنتجعات الرائدة ، في عالم الفندقة العالمیة ویحظى  انانتارا بالعدید ، من باغین الرقي  
 .والرفاھیة االستثنائیة 

خزانة المالبس المزخرفة بزخارف زادت ، من جمالیة االبواب باالضافة لخزانة اخرى لالوراق المھمة ، وطاولة خشبیة 
للحقائب تزید من كال سیكیتھا  مرآة كبیرة ، وبشكل كالسیكي اخر یذكرك باالفالم القدیمة االبیض واالسود ، تم وضع 

 .المظالت بشكل ملفت للنظر انیق 

تضم الغرفة كذلك العدید من المرآیا الكبیرة ، حیث یتصدر جانب الغرفة مرآة كبیرة وضعت بشكل ابداعي جدا ،  وینسدل 
 .سجاد من الحصیر لیضفي لمسة ابداعیة أخرى 

لقد تم وضع بعض الفاكھة من المضیف للضیف ،  ومدت 
احدى االرائك  امام السریر بطریقة تجعلك ، في حالة استرخاء 

 .بمجرد  المشاھدة 

وبسریر انیق وجذاب ومریح تم وضعھ ، في وسط الغرفة 
 .شيء فشيء ربما تكونت لدیك صورة لھذا المكان 

في الزاویة تم وضع مكتب وعلى طاولة المكتب ، تم وضع 
دفتر للرسم وذلك لتبدع في رسم خطوط لھذا المكان ، الراقي 

 .ان كنت من عشاق الفن 
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ھذه المرة حظینا  بشرفة ، االحالم ان  
 .صح التعبیر 

حیث تسترسل الشمس  باشعھ ،  ال 
مثیل لھا في النھار بینما یشق الغروب 

،  لوحة رومانسیة حالمة یمكنك 
 ً  .مشاھدتھا ، جلیا من شرفتك مساء

تزین الشرفة طاولة من الخشب ، 
وكرسیین اما في الجانب االخر فیزین 

المكان ،  ویدعو  باالستسالم التام 
واالسترخاء ، حوض سباحة خصوصي 

ھذا المكان سوف تزوره ،  ) جاكوزي ( 
 .كثیرا قبل النوم بالذات 

ھا انت توفر لدیك الماء والھواء والطبیعة الخالبة ، لقد وفر انانتارا 
مجفف الشعر  -كذلك كل ما یھمك ، من صانعة القھوة والشاي

 .واالشیاء االساسیة التي تحتاج الیھا في رحلتك 

وقد تم اضفى لمسات رائعة لخصوصیة ، الدش ولتوالیت مما انطق 
 .المكان بالفخامة الجلیة 

وتختلف الغرفة فالبعض مع حمام  سباحة خصوصي ، والبعض 
، ویوفر المنتجع ) جاكوزي ( االخر بحوض سباحة خصوصي 

، وكذلك سبا وھي ما سوف ) جیم ( باالضافة لھذا نادي صحي 
 .نتطرق لھا بالحدیث قلیال فھي من   الخدمات الممیزة لدى انانتارا

 .سبا  الذي تشعرك بالكثیر من االسترخاء ، جرب تدلیك القدمین  فھو ممیز وذو شعبیة عالیة في بالي  

 .انانتارا في ذاتھا حدیقة غناء تتمایل الزھور وتتدلى  في كل مكان 
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زوایا مختلفة یضم منتجع انانتارا ، حیث یمكنك التقاط صورك بخلفیات رائعة جدا ، ویضم  
المنتجع حمام سباحة ذو إطاللھ خالبة جدا ، حیث یمكنك االستمتاع بوقتك وممارسة 

 .ھوایتك 
 

كما یوفر المنتجع شاطئ  خاص لعشاق ركوب االمواج  ، و یمكنك عن طریق المنتجع 
 .وباستخدام المصعد الخاص ،  النزول الى الشاطئ واالستمتاع بممارسة ھوایتك المفضلة 

 

كذلك من االشیاء الراقیة التي حرص المنتجع علیھا ، خالل االسبوع وذلك لیستمتع  
النزالء باوقاتھم وعلى مدار ،  االسبوع یوفر المنتجع دروس في الیوجا والرقص الخاص 

ببالي ،  وصناعة الفخار وغیرھا من 
الدروس المتعددة ، التي تجعلك تقضي مزید 

 .من االوقات الممتعة 

 

كما یوفر المنتجع لمحبي الثقافة مواصالت 
 –خاصة ، ذھابا وایابا الى معبد اولواتو

Uluwatu Temple   حیث یقدم ھناك
استعراضا عبارة عن لوحة راقصة ،رقصة 
كیشاك وھي من الطقوس القدیمة في مدینة 

بالي ، ویتم تنفیذ الرقصة یومیاً مع خلفیة 
غروب الشمس المثیرة  سوف تسحرك 

 . طریقة طرح االستعراض  فاستمتع بوقتك 

 الف روبیة 100:  وقیمة تذكرةالدخول 
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مطاعم ، احدھا یاباني یقدم   3یضم منتجع انانتارا   
االطباق الیابانیة وھي فرصة لعشاق ، ھذا النوع من 

 .االطباق 

اما المطعم االخر یطل على البحر مباشرة ، بطریقة 
ساحرة مع الموسیقى ،  ویقدم الماكوالت البحریة 

وغیرھا واجواءه ممیزه جدا ، ویقدم لك العشاء مع   
الموسیقى   طاولة تلو اآلخر  ، ویتم سؤالك  ان كنت 

تود سماع اغنیة محدده لعزفھا لك وانت تتناول عشائك 
 .  ، ابداع الضیافة على طریقة انانتارا 
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اما الثالث وھو الرئیسي فیطل ، على البحر كذلك  
وبقسمین احدھما في الداخل ، واالخر یطل على البحر  

ویقدم وجبات ذات جودة عالیة ، كما تقدم وجبة االفطار 
المجانیة في ھذا المطعم ، وھي عبارة عن بوفیھ یضم 
العدید من االطباق المتنوعة والمختلفة ، ذات الجودة 

 .العالیة وھي مناسبة لكل االذواق 
 

یعتبر منتجع انانتارا من المنتجعات ، الرائدة والتي تقدم 
 .خدمات ذات جودة عالیة 

 

بقي ان نذكر لكم انھ یقع بالقرب ، من المنتجع العدید من 
المحالت الصغیرة ، وسوبر ماركت وبعض المعابد 

 .الصغیرة 

 . استمتع برحلتك واجعل اقامتك استثنائیة مع انانتارا 
 

 :للمزید من المعلومات عن منتجع انانتارا اولواتو بالي  
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