
                 Visesa Ubud Resortمنتجع فیسیسا اوبود         

 

 شروق الشمس وابتسامة السماء 

 .الوصول الى فیسیسا في اوبود كالوصول لشروق الشمس ، فھو وصول استثنائي وجذاب 

عند وصولك الى صالة االستقبال سوف تالحظ مدي االختالف ، الذي یعتریھا فھي صالھ مفتوحة بباقة خضراء یستریح ، لھا 
النظر  یتوسطھا مجسم تقلیدي لمدینة بالي ، وتسترسل بھا معزوفھ من آلة الجامیالن التي ال تكف عن الطرق ، بصوت شجي 

یجعلك تستغرق في نقطة راقیة لمكان مثیر بالفعل ، و یاتي   في إحدى زوایاه حمام سباحة بخلفیة جداریة ذات رسومات ملفتھ 
 .للنظر 
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 منتجع فیسیسا اوبود



ویتوسط الصالة كرسیین باللون االحمر ، وخلفیة مذھبة   
مزخرفة بطریقة رائعة ، ما ھي اال اضافات جعلت من 

 .المكان كلوحة ناطقة ، وجعلتك تشعر بتسربھا  الى داخلك 

بالمرور على الطبیعة الغناء ، تتعطر بعطر الزھور حیث 
 .تصحبك إحدى ، العربات الخاصة بالمنتجع الى غرفتك 

 

وھنا سوف تشاھد حكایة من الیاسمین ،  تنثر شذاھا 
 .وتصافحك في المكان بالترحیب 

في غرفة سلطانیة ممیزة  تلفھا ، انامل الرفاھیة واالبداع 
 .ولمسات الفخامة 

االن نحن بصدد ذكر ممیزات الغرفة ، بتصمیم رائد فیھ  
الكثیر من االبداع والجاذبیة ، تم وضع اثاث ھذه الغرفة 

حیث خزانھ المالبس ، وخزانھ اخرى لالشیاء الثمینة 
واالوراق المھمة ، باالضافة لتلفاز مسطح كبیر ، خدمة 

Wi-Fi  ) ذات سرعة ممتازة للنزالء ، ) واي فاي
لالستمتاع بلحظات الذكرى مع االھل واالصدقاء  ،كما یوفر 
المنتجع العدید من االشیاء االساسیة التي ربما تنزعج لعدم 

إحضارھا او نسیانھا ، مجفف الشعر متوفر بجودة عالیة 
   .جدا 

یوفر كذلك المنتجع صانعة الشاي والقھوة ، ولكن  في فیسیسا الشاي والقھوة مختلفان تماما ،  فھو من انتاج مزرعة المنتجع 
 .ویقدم مع الشاي العدید من االعشاب العطریة ، لذیذة المذاق سوف تعشق تناول الشاي ھذه المرة كانك لم تتناولھ  من قبل 
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ملكي یستقبلك المكان ،  ذات ستائر   بسریر
من الشیفون ، ویحتضنك ھذا السریر الرائع 
فینزلق ، كل ما في جسدك من تعب وارھاق 
وتغوص ، في عالم من االسترخاء والھدوء 

وبصورة ناعمة ورقیقة ،  تتناسب مع روعة 
وابھت ھذا السریر ، وانت تسدل  الستائر 

وترخیھا على االتجاھات الثالثة ، ماھي اال 
 .لحظات لتغرق في نوماً عمیق 

 

كل شيء ھنا یجبرك على االسترخاء ، المطلق 
. وترك العنان لذاتك لالستغراق ، في ھدوء تام 

)البانیو (فبعد السریر ھناك حوض االستحمام 
الذي یجعلك تشعر بان یمكن للجسد احیانا ان 

 .یتقابل مع الروح في الخفة 

وذلك بعد ان تسترخي تماما ، ومع كل نبض من االسترخاء ، تتبخر 
االفكار السلبیة المسیطره علیك ، فخذ وقتك الكافي واستمتاع 

 .باالسترخاء ، بداخلھ الطول فترة ممكنھ 

 .انت ھنا فقط لتسترخي اكثر وتستمتع بوقتك بصورة افضل  

ھناك خدمة رائعة ورومانسیة یقدمھا منتجع فیسیسا لالسره حیث 
 . الترتیب وقت  الصباح والمساء بطریقة مبتكرة وراقیة 
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 .جمیع الغرف لدیھا اتجاه القبلة في  الدرج 



ما ان تفتح باب الشرفة حتى تلملم الطبیعة ، جمالھا لتعزف   
لناظریك معزوفة خضراء بھیة ، للشرفات جمال اخر یجعلك 

تعشق الجلوس ، بھا لوقت طویل حیث یحلو ھنا الحدیث 
وتناول الشاي ، والقھوة وإطاللة خضراء ساحرة تجعل 

 .لوقتك ،  الوان زاھیھ وساعات قزحیة 

لنتناول كوب من الشاي ثم لنصحبك ، في ارجاء المنتجع 
 .لتراه  من خالل السطور 

في الطریق حیث  تتخلل المنتجع ، العدید من الطرق الزراعیة 
لن تبرح عیناك ، من مشاھدة الجمال الذي یسترسل ، على 

 .كل الجوانب بحلھ خضراء وورود 

، في الھواء الطلق باطاللھ خضراء ، تستانف تمارینك المعتادة ، ) نادي  صحي ( یضم المنتجع من خدماتھ الممیزة صالھ جیم 
كذلك مكان اخر غیر صالة االستقبال یمارس بھ العزف على آلھ الجامیالن ، الرائعة حیث یطربك الصوت الشجي الذي من 

 .المؤكد انك سوف تفتقده بعد انتھاء اقامتك 
 

كما یضم المنتجع سبا راقیة ،  في حالة اردت الكثیر من 
 .الدالل لنفسك ، او اردت مزید من االسترخاء 

 

الغابة من االماكن التي  تشعرك ، دائما  بالراحة النفسیة 
خاصة ان كانت آمنة ، وصحیة وھي من االماكن التي سوف 
تروق لك،  في المنتجع حیث  یحیط بك اللون االخضر ، من 

كل زاویة ومكان فال بد من تخصیص بعض الوقت ، من 
اقامتك لمشاھدة جمال الغابة والسیر بھا ، حیث الفراشات 

 .تتناثر في المكان والورود تشعل الغابة بااللوان 
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مطاعم ، وھي في  4من االشیاء التي البد من تسلیط الضوء علیھا ، في منتجع فیسیسا الرائد ھو الطعام فالمنتجع یضم حوالي  
تقیمنا رقي ال یقاوم  وجمیعھا ذات جودة عالیھ جدا ، ومن الخدمات الشاملة لالقامة في المنتجع وجبة االفطار المجانیة ، فال 

 .تفوتھا واستمتع بمزید من الوقت في احضان الطبیعة 

من المطاعم االربعة التي تم ذكرھا سوف نسلط الضوء ، على 
مطعم بادي فاین داینیغ   احدھما بصورة شاملة ومسھبھ  ، وھو

 )(  Padi Fine Dining   وھو مطعم للماكوالت العضویة
حیث یمدك بكمیة اكبر من العناصر الغذائیة ،  فھذا المطعم الذي 
احتضھ  منتجع فیسیسا ھو لیس عادي بتاتا ، فھو مطعم یعتمد 

تقدیم الماكوالت الطبیعیة الطازجة والتي یتم ، زرعتھا في 
المزرعة الخاصة بالمنتجع وھي ماكوالت عضویة ، خالیة تماما 

 .من المواد الكیمیائیة 

 وبطریقة تقدیم تحبس االنفاس یتم استقبالك ، في ھذا المطعم 

ذو االطاللة الطبیعیة وینقسم المطعم الى قسمین ، احدھا في 
الداخل بینما یتمیز االخر بوجوده  في الھواء الطلق ، وإطاللة 

 .طبیعیة راقیة وجمیلة  

 لماذا االستقبال وطریقة التقدیم ھنا تحبس االنفاس ؟؟

في البدایة یتقدم الیك اشخاص مختلفون ، وذلك فقط الرضائك 
حیث یقدم لك احدھما المشروبات الباردة ، اما اآلخر فھو 

مسؤول عن الطعام ، ویاتي االخیر المسؤول عن المشروبات 
 .الساخنة ، من شاي وقھوة وما شابھھ 
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     Padi Fine Diningمطعم                    



تقدم اطیاف من المقبالت قبل  الوجبة الرئیسیة ،  اطیاف من االبداع 
واالحتراف في المذاق والطھي  ، تتعاقب علیك كوجبات سلطانیة ، فدلل 

 . نفسك وامنحھا مزید من العافیة 

ربما جربت ھنا اطباق متنوعة ومختلفة ، بكیفیة واسلوب لم تشاھدة 
 .من قبل 

بمذاق یبقي عالق في ذاكرتك ، فما یقدم الیك ھنا ھو لوحة فنیة  تؤكل 
من المقبالت ، التي جربناھا ھنا االوراق الخاصة بالطھي ، وھي تجربة 

لذیذة جدا تنم عن مھارة الطاھي ھنا ، مع انھ االیس كریم صدیق 
الجمیع اال انھ ھنا اكثر نعومة مما شاھدت من قبل ، ومذاقة اكثر تمیز 
 .ویعلق في ذاكرتك ، بینما یذوب في فمك كقطعة حریر منسابة في خاتم 

من المقبالت كذلك التي جربناھا الیقطین ، رقائق الیقطین المقرمشة لوحة 
 .فنیة تذھلك ، وطعم خیالي شكلھا مذھل لونھا ممیز 

كذلك من المقبالت التي سوف تحبھا  ، وتروق لك الكافیار كلھا تقدم بطریقة  
راقیة ، وتصامیم ابداعیة رائعة ویتخلل المقبالت  بعض المشروبات التي 

تسھل علیك الھضم ، وتساعدك في االسترسال في وجبتك  ، وسوف تتفق 
 .  معنا بان لن نبقي شيء في االطباق 

الخبز الذي سوف تتناولھ مع العدید من الصلصات المختلفة ، ھو نوع آخر 
 .من المقبالت التي سوف تروق لك خاصة  صلصة النعناع 

اما بعدھا فبطریقة ملكیة ، یتم  احضار انواع من اجود انواع الشاي لتختار نوعا منھا ، كختام لوجبتك الوجبة  الرئیسیة  ثم 
ووصلتك الغذائیة الرائعة ، ویساعدك الشیف في االختیار ویقدم لك الشاي مع بعض الحلویات ،  ومما یجدر بھ الذكر  بان 

 .انواع الشاي ھنا خرافیة جدا ، ما بالك لو قدم معھا قطع من الحلویات 
 .مطعم ممیز طعام استثنائي  لذلك سوف ینبض ، ویبقي في ركن ممیز من الذاكرة 

 .ننصحك ونوصیك بھذا المطعم في فیسیسا ، ھو یقدم اطباق مختلفة كذلك للنباتیین ، استمتع بوقت واسترسل بمذاق طعامك 
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تضیف   االنوار في  خارج طریق ،  المطعم مزید من 
الرومانسیة الخاصة ، حیث یجتاح دفء االضاءة المكان 

ویتناغم ، اللون البرتقالي لالضاءة مع عتمة ، المكان لیعطي 
ً آخر باالسترخاء   .شعورا

المطعم اآلخر بالقرب من المطعم المذكور ، اما الذي یلیھ 
فھو بالقرب من حمام السباحة وصالة االستقبال ، واالخیر 

 .في وسط الھواء الطلق 

ویقدم منتجع فیسیسا دائما لنزالئھ ، االستعراضات التقلیدیة 
الثقافیة لمدینة بالي ، وقد حالفنا الحظ بمشاھدة احدھا ، 

 .حیث اضف االستعراض الحي للمكان مزید من الجمال 

لن تمل من السیر في ھذا المكان الرائع ، من مشاھدتھ 
 .وتامل االشجار التقاط الصور التي ال حصر لھا 
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ان موقع فیسیسا االستراتیجي وھو قریب جدا ، من سوق اوبود حیث یحیط بالمنتجع العدید من المعابد الصغیرة ،  ویمكنك   
دقیقة تقریبا ، كما یوفر المنتجع حافلة  مجانیة للنزالء لھذا الغرض،  لمن  15الوصول للسوق  سیرا على االقدام في خالل 

 .یرید الذھاب الى السوق واالماكن المجاورة لھ 

من الخدمات التي یوفرھا المنتجع كذلك خدمة 
 .مطار 

من االشیاء التي یتوجب علینا توضیحھا  ھو 
میني ( الحدیث عن الحافلة السیاحیة العمومیة 

حیث یمكنك مشاھدة مواعید الحركة مقابل ) باص 
 .صالة االستقبال في المنتجع 

ویمكنك استخدامھا من كوتا  للذھاب الى اوبود 
والعكس و اصطحاب حقائبك كذلك وسعر االجرة 

 .  70.000ھو 
 

   Galleria DFSویتواجد في كوتا  بالقرب من جالیرى السوق الحرة 
وھنا یمكنك التسوق من ھذا المركز الرائع والذي یضم العدید من االشیاء 
الجمیلة والرائعة وذات الجودة العالیة ، اما بالقرب من ھذا المركز فیوجد 

ویضم العدید من المطاعم  ) Mal Bali Galeria( مركز اخر كبیر جدا 
 . والمحالت التجاریة الرائعة كذلك یمكنك التسوق واالستمتاع بوقتك 

 

خطوط حیث تاخذك الى العدید من المناطق مثل نسادوا    5ولدي الحافلة 
ً بالفنادق الكبرى ومن ھنا  نود القول بانھ یمكنك استخدام الحافلة  مرورا

 . للذھاب الى فندقك 
 

 :للمزید من المعلومات عن الحافلة السیاحیة العمومیة 
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Kura - Kura Bus  

https://kura2bus.com/


  

 .ربما یجدر بنا االن ان نقطف إحدى ، زھور الیاسمین قبل رحیلنا من ھنا 

 . من المنتجعات الرائعة والرائدة وذات الخدمات الممیزة ، وھو مناسب جدا للعائالت العربیة 

 . االقامة في اوبود تحلو بین احضان فیسیسا  ، اجعلھ من ضمن خیاراتك االولى 
 

 

 

 

 :للمزید من المعلومات عن منتجع فیسیسا اوبود
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    Visesa Ubud Resortمنتجع فیسیسا اوبود       

http://www.visesaubud.com/

