
 

 

  Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spaمنتجع وسبا رینیسانس اولواتو        

 زنبقة بالي 
 

 .الحدیث عن الجمال ھو جمال بحد ذاتھ ، والقلیل من یستطیع تصویر الجمال في كلمات ، او لوحات او یجسده في ابعد من ذلك 

 .في مكان ینبض بالجماال ویعج باالستثنائیة واالبداع ، حیث یعجز المكان عن وصف جمالیة المكان وسحره  

في منطقة ھادئة جدا بالقرب من شاطيء البحر في احضان علو الجبال ، ھناك یقبع رینیسانس الذي ربما راودك الشك بانھ 
لوحة خالدة ، من لوحات العبقریة الفرنسي كلود مونیھ قد تجسدت لك فعلیا دون ان تستطیع مقاومتھا ، وتركت لنفسك العنان 

 .باالستغراق بھا 

 .ربما كانت إحدى الزنابق الھاربة من لوحتھ الشھیره زنابق الماء ، ربما ھربت لتشعل في بالي جماالً اخر لیس لھ مثیل 

 .بطریق محفوف باالشجار والورود ،الممتده الى ماال نھایة من خالل ھذا االمتداد الجمیل تصل الى منتج رینیسانس 

 عند دخولك صالة  الفندق الجذابھ تتصاعد نسمات الھواء ، وتسترسل  لترحیب بك فھي تنعشك من كل االتجاھات فقط ھنا ، 

 .یمكنك رؤیة اطالالت ھذا المنتجع الجذاب ببھو كبیر جدا ، ینظر للنزالء مرحبا بعینین ملئتین بمخملیة الطبیعة الغناء 
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تشعر في ھذه اللحظة في اثناء تخلیص 
االجراءات لدخول عالمك ، بان نفحات من 
الھواء تتصاعد لتعطیك مزید من االنتعاش 

 .الذي ال یقاوم 

ً  الى عالم رینیسانس ھو  ھا نحن نصل اخیرا
عالم اخر مختلف ، ومثیر عالم یعدك بالكثیر 

 .من الذكریات الرائعة ، واالوقات الممیزة 

ما ان یفتح الباب  لعالم اخاذ حتى  یتسابق  
الترحیب  بك ، من كل مكان ترحیب تالمسھ 

الفخامة والرفاھیة لمسات فنیة بریشة عالیة 
 .االبداع 

فكل زاویة من زوایا الغرفة ترحب بك باثارة 
ممزوجة بالعذوبة ، حیث یستقبلك السریر والكرسي 
الذي تم طرحة من الحبال والذي اضفى على الغرفة 

رونق خاص ، ویتوسط الغرفة تحت وشاح اسود من 
السیرمیك تلفاز كبیر مسطح لیترك ، لك متسع من الوقت 

لالستمتاع بالبرامج التلفزیونیة ، وعلى الركن بصورة 
انیقة جدا وضعت ابجورة تقف بتمیز وجاذبیة بخشب 

البامبو  وتتعلى بشكل اكالسیكي ، بینما تترامى 
ابجورتین معلقتین من االعلى على سریرك مما یعطیك 
 .الكثیر من الھدوء ویدخلك علیك شعورا من االسترخاء 

لقد وفر الفندق كل االساسیات المھمة بجودة عالیة من 
 .صانعة الشاي والقھوة وغیر ذلك  -مجفف الشعر   -مكواة  المالبس 
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 منظر من صالة االستقبال  



) واي فاي (   Wi-Fiوباالضافة لذلك قدم للنزالء خدمة مجانیة 
مما یمكنك من التواصل مع االھل واالصدقاء ویزید من شعورك 

 .باالسترخاء 

سوف ننزلق االن في ركن انیق ورائع حوض السباحة التابع 
لغرفتك ، وضع بطریقة تحبس االنفاس واطاللھ تزید من عذوبة 

المكان ، سوف تتاح لك الفرصة ھذه المرة باالنزالق والبقاء بھ ، 
حتى تصل الى درجة االسترخاء المطلوبة بطریقة رائعة وجمالیة 

 .تحیط بك من كل الزوایا 

قلنا بان رونیسانس ھو زنبقة ھاربة من لوحة كلود مونیھ بالفعل 
لقد تالقي  التشبیھ وتطابق ، فقط الزنابق تاسرك الى ھذا الحد 

 .وتجعلك في دوامة مخملیة من الجمال واالبداع 
 

لعلك مغرم بالشرفات سوف تجد ضالتك ھنا بكل روعة بطریقة ال 
تقاوم ، شرفة مطلھ على منظر طبیعي یشعرك بانك في حقل من 
االزھار ، ھنا یروق لك بالفعل تناول كوب من الشاي او فنجان 
من القھوة ، وربما طمعت وانت بین ذراعي ھذا المكان بشيء 

 .اكثر من ذلك اال وھو قضاء وقت في التامل ، من شرفتك ذات االطاللھ االخاذه 

 .الجمیل ما ان تفتح باب شرفتك حتى یتوقف مكیف الھواء اتوماتیكیا عن العمل ، حیث یسترسل الھواء الطبیعي بنسمات تاسرك 

بتصمیم فاخر سوف یذھلك تتدلى  الزنابق لتعلن عن حمام سباحة خارجي راقي بتصمیم ینطق باالبداع ، ھنا فقط انزلق 
 .لتسترخي وتمارس ھوایتك في السباحة او قراءة كتابك المفضل بالقرب من زرقة المیاه 

فان رینیسانس  سوف یدھشك بالكراسي وتصمیمھا االخاذ التي تحیط بحمام السباحة ، كما یمكن لالطفال االسترخاء وممارسة 
 .ھوایتھم بحمام السباحة الخاص بھم 
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لعلك تود االسترخاء اكثر وانت بالقرب من حمام السباحة ، ھناك 
كراسي ذات تصمیم نصف بیضاوي  ، یمكنك االنفراد بنفسك بداخلھا 

 .واالستمتاع بوقتك كما تحب 

من الجمالیة التي تعتري منطقة حمام السباحة بانھا جمیلة نھارا ، 
ً ، بوضع الشمس خطوطھا المعلنة عن  تغمرھا الرومانسیة مساء

 .الغروب 

فھو مكان استراتیجي خاص ذو حاالت جمالیة خاصة تتعاقب علیھ طوال 
 .الیوم 

ً بااللوان المتداخلة ،  ان الغروب الذي یعصف بك ویھب روحك شعورا
 .التي تتارجح ما بین البرتقالي واالحمر الى الرمادي ثم االسود یقصد بالي الكثیر لیسعدوا بمنظر الغروب 

ویعد الغروب عند الجمیع ھو نھایة االشیاء وانعدامھا ، 
اال في بالي في االماكن الراقیة التي اتخذت إطاللة الغروب 

لوحة فنیة جداریة لھا ، فان الحیاة تبدأ في لحظات 
 . الغروب وتغرب في الشروق 

 

ویتجلى الغروب بصورة جلیھ واضحة في رینیسانس ،  
فان كنت من عشاق الغروب فال تجعل الوقت یغرب علیك 

 .وینسیك ، ھذه اللحظة لالستمتاع بھا 
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ربما اردت المشي ، انھ    مختلفة ھنا ومغایرة لطریقتك التي اعدت  علیھا ، فانت تسیر 
 . في روضھ غناء تبعث في داخلك مشاعر االیجاب والرضا التام 

باالضافة لكل ھذه الخدمات یقدم المنتجع سبا ، فیمكنك ترك جسدك المرھق لیعزف علیھ 
بانامل ذھبیة ، من خالل االسبا فالمنتجع شامل وراقي وذو فخامة ورفاھیة عالیة ، یوفر 

 .كل سبل الراحة لنزالئھ 

)  نادي صحي ( من الخدمات التي یوفر المنتجع كذلك صالة جیم 
 .وسونا یمكنك اختیار ما یناسبك ، لجعل وقتك اكثر استرخاء وراحة 

 

من الخدمات التي سوف تحبھ كثیرا  الخدمة المجانیة ، بالحافلة التابعة 
للمنتجع للنزالء الراغبین الذھاب الى الشاطيء كما یوفر المنتجع  

ساحل ومطعم خاص یمكن للنزالء االسترخاء بھ ،  ھنا اوقات رائعة 
اخرى یمكنك قضاءھا ، باالضافة ان الساحل قریب من الساحل العام 

 . حیث یمكنك اخذ جولة ساحلیة 
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مساحات االستمتاع في رینیسانس  ال تنتھي ، وھي 
ً ما تكون االقامة  مساحات جدیدة تبقي في ذاكرتك ، نادرا

مستنزفة كاملة اال مع رینیسانس  ، فانت تجد وقتك 
 .مقسما تماما بالكامل وعطلتك ممزوجة برائحة الزنبق 

ال تنتھي االشیاء الجمیلة ھنا وال الممیزة الفاخرة ، فان 
وجبة االفطار المجانیة والتي ننصحك بعدم تفویتھا ، 
ھي وجبة خاصة ذات جودة عالیة ببوفیھ یمتد علیھ 

العدید من صنوف االطباق المختلفة ، والمتنوعة 
 .ووجوه بشوشة تطل منھا رحابة الصدر 
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اضافي ، فیمكنك )  كیبل ( بالنسبة للكھرباء فانك لن تحتاج لقابس 
 .استخدامھا بكل سھولة ویسر لجمیع االستخدامات 
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 .  یاسرك ھذا المنتجع بطریقة او باخرى سوف تتناثر الزنابق في ذاكرتك،  تاركتا اثر جمالھا ینصب في تفكیرك الراقي

 .رینیسانس  ھو اختیار عاشقي االسترخاء المطوقین بعبیر الرفاھیة ، وھو من المنتجعات العائلیة الراقیة 

 .وھو اختیار موفق لبدء حیاة  زوجیة جدیدة ، فان كنت الزلت تتقصى اثر الجمال لشھر عسل رائع فاختر رینیسانس  
 

 

 :للمزید من المعلومات عن منتجع وسبا رینیسانس اولواتو 
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  Renaissance Bali Uluwatu Resort & Spaمنتجع وسبا رینیسانس اولواتو       

https://www.marriott.com/hotels/travel/dpsuw-renaissance-bali-uluwatu-resort-and-spa/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2

