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.ھل بقي في ذاكرتك ذكریات تؤرقك   

 
 

نك عشت وشاھـــدت أكثر األشیــاء أھل مـــر علیك وقتٌ واعتقدت بأن نھـــایة العـــالم عند باب بیتك ، و
إثارة في حیاتك إذن تعال لتبحر إلى نھایة العــالم وبدایة انفصالك الحقیقي عن كل األشیــاء التي تجعـــل 

.الذكریات تطاردك   
 

 منتجع   شانغریال 
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ندعوك لمنتجع شانغریال  ، ربما تعجز عـــن وصفھ 

وربمـا ترید أن تستریح قلیال ولكن خطواتك تتسارع ألنھ 
.عالم  آخر وحلقات مذھلة من حلقات العالم المثیر   

 
 

ماذا تتمني وبعدھا سوف ترى أن ما تمنیتھ ھو الشيء 
في ھذا المنتجـــع ، كل األشیـــاء التي تـدور في رأسك  

ً  ، ورغم ذلك  مجھزة في ھذا المنتجع الجمیل ، واسع جدا
.كل زاویة من زوایاه ینحدر منھا جمـال فائق الروعة   

 
 
 

وھذه الخدمة (سونا  -)جیم (ماذا أردت  صالة ریاضیة 
شیشة ، كل ھذا بین یدیك فقد  -)منفصلة بین الجنسین 

ِ واستمتع بوقتك  .صمم لك جلسة سلطانیة فاسترخ  
 
 
 

تتذكر طفولتك إن من أھم عالماتھا الدراجة الھوائیة فھل 
أنت على استعداد إلعـــادة ھــذه الذكریات ، نعم لقد كان 

ظنك  صحیحا ھذه المـرة فمنتجــــع شانغریال یـقدم لك 
عــرضـا مفتــوحـا  حیث یتمتـع كــل الضیوف بــوجود 
دراجــات ھوائیة أمام مساكنھم لتمكنھم من التجول في 

.المساحة الھائلة لھذا المنتجع   
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إن نھایة  الجنوب بالنسبة للمالدیف ھو منتجع  شانغریال ، حیث 
ال یمكنك الذھاب إلیھ إال      Maldivian  عن طریق الطیران

.والوصول في غضون  ساعة تقریبا  الداخلي     

إن اللیل ھناك في شانغریال یعني 
الكثیــــر حیث الرومانســیة التي 
تســــرقك مـــن كـــل اللحظــــات 
وتحتفظ بك في عالمھا الخـــاص  
 إنـــھ لیس مجــــرد منتجــــع بل 

 
ھــــو ھـــــواجس السنین اآلتیة 
لتحمل معھـــــا كــــل الجمــــال 

والرقـــــة والرفـــاھیة باإلضافة 
 .للرومانسیة 

 
یحتوى  منتجــــع شانغــــریال 

بالنسبـــة لعشـــاق البحر على أغلب 
الریاضات البحریة وأكثرھا شعبیة 

 .وتمیزاً 
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الغطس (فھو یحتوي على السنـــوكر    

وعلى الغوص في األعماق ) السطحي 
وغیر ذلك فقط تعال لتذھـــــل ، كمــا 

یـــوجد محل لبیــــع المشغوالت الیدویة 
.وبعض التحف الجمیلة واالنتیكات   

 
 

لعل حكایات ألف لیلة ولیلة لم تخرج 
مــــن نطـــاق اإلبـــداع الذي احتواه ھذا 

المنتجـــع ، فتخیل  كم  ستكون   
مسرورا ومبتھجا فیھ وأجعـــل آخر 

محطـــاتك للمالدیف منتجـــع شانغریال 
فھو یعطیك ابتھاجا یأسرك ویجعل 

.االبتسامة ال تفارقك   
 

نصیحتنا لك ال تجعل اللحظات تسرق من 
.بین یدیك   

  
 Shangri-La's Villingili Resort & Spaمنتجع  شانغریال                              

http://www.shangri-la.com/male/villingiliresort/



