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يتميز بلو دايموند منتجع السالم عن غيره من المنتجعات 
بغرف وأجنحة وشقق فندقية عصرية فاخرة ذات مساحة 

كبيرة، وشاطئ رملي خاص، ومطاعم عالمية على أعلى 
المستويات، سبا وصالة ألعاب رياضية مجهزة بأحدث 

المعدات، ومقاهي تقدم الشيشة متعددة النكهات يف الهواء 
الطلق ذات اطاللة خالبة على المحيط الهندي، وقاعات 

اجتماعات متعددة مجهزة بأحدث التقنيات باإلضافة لقاعة 
االحتفاالت والمؤتمرات الكبرى.

يقع بلو دياموند منتجع السالم يف قلب امارة الفجيرة على 
المحيط الهندي، مع المناظر الطبيعية الخالبة للجبال وبساتين 

النخيل، ويدعو بلو دياموند منتجع السالم ضيوفه لممارسة 
الرياضات المائية والغوص يف هذه الوجهة الفريدة، حيث ُتعرف 
هذه المنطقة بأنها واحدة من األفضل يف دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. 
يقدم المنتجع كل ما يحتاجه الضيوف إلقامة فريدة ال مثيل لها 

يف امارة الفجيرة للمسافرين من رجال األعمال والزائرين على 
حد سواء.

    الغرف: 

يضم بلو دايموند منتجع السالم 379 من الغرف واألجنحة 
الفاخرة حيث تتميز كل منها بشرفه او تراس خاص ذو منظر 

خالب بإطاللة على المحيط الهندي والمرسى وتحكم ذايت 
بمكيفات الهواء، قنوات تليفزيونية عالمية فضائية، خط 

تليفوين مباشر، واي فاي، ثالجة صغيره، خزينه، خدمة الغسيل 
والكي والتنظيف الجاف، خدمة الغرف على مدار 24 ساعة.
 يضم الفندق انماط من األجنحة والغرف الفاخرة بداية من 

غرف الديلوكس، البريميوم، غرف رجال األعمال واالجنحة 
الدبلوماسية وحتى الجناح الملكي والبينتهاوس.  

خصائص ومميزات انواع الغرف واالجنحة:
غرفة ديلوكس: غرف فاخرة تعكس الراحة واألناقة الحقيقية، 

وتتميز بسرير بحجم ملكي أو سريرين مفردين وحمامات 
رخامية داخلية كاملة مع حوض استحمام. وتتميز هذه الغرف 

التي تبلغ مساحتها )50 متر مربع( على شرفة ذات إطاللة 
خالبة على المحيط الهندي أو المرسى.

غرفة بريميوم: غرف فاخرة تعكس الراحة الحقيقية واألناقة 
العصرية حيث تضم سرير بحجم ملكي وحمام رخامي 

داخلي مع حوض استحمام. وتتميز هذه الغرف التي 
تبلغ مساحتها )50 متر مربع( على تراس خاص كبير 

ذو خصوصية بإطاللة على مناظر خالبة للمحيط الهندي 
والمسبح.

غرفة تنفيذية: بالنسبة ألولئك الذين يقدرون الرفاهية الكاملة، 
توفر الغرفة التنفيذية التي تبلغ مساحتها )50 متر مربع( 

مالذاً مثالياً إلقامة هادئة واطاللة خالبة على المحيط الهندي 
والمرسى، وتم تجهيزها بحمام رخامي مزود بحوض استحمام 

وماكينة لصنع القهوة ومجموعة متنوعة من أجود أنواع 
الشاي باإلضافة اىل ثالجة صغيرة وتلفزيون بشاشة مسطحة 

43 بوصة مع قنوات فضائية عالمية وخدمة الواي فاي 
المجانية عالية وإمكانية الدخول إىل الصالة التنفيذية مجانًا

الجناح الدبلوماسي: يوفرهذا النوع من األجنحة اطاللة على 
المحيط الهندي من جميع الغرف حيث الخصوصية الكاملة 

من الشرفة الخاصة، وتم تجهيز أجنحتنا بغرفة نوم بسرير 
ملكي وغرفة معيشة منفصلة وحمامات رخامية مع منطقة 

تغيير المالبس ومطبخ حيث تبلغ مساحة األجنحة )113 متر 
مربع( وإمكانية الدخول إىل الصالة التنفيذية مجانًا.

الجناح الملكي: حيث الرفاهية المطلقة والراحة التامة التي 
يوفرها الجناح الملكي ذو االطاللة الخالبة على المناظر 

البانورامية الخالبة للمحيط الهندي والمرسى من الشرف 
الخاصة لكل غرفة. يتميز الجناح الملكي الذي يقع يف الطابق 
التاسع بمساحة )241 متر مربع( بغرفتي نوم بسرير ملكي 
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الدرجة: منتجع فاخر خمس نجوم
الموسم: مفتوح طوال العام

الموقع:
المنتجع األول ذو الخمس نجوم يف الشرق األوسط من 
مجموعة فنادق***** GL يعد بلو دايموند منتجع السالم 

ومنتجعات بلو باي العالمية، وهو األول من نوعه ذو 
موقع مثايل على شاطئ البحر يف قلب مدينة الفجيرة. 
بين جبال الحجار المذهلة وشواطئ المحيط الهندي، 

يقع المنتجع على بعد ساعة من مطار ديب الدويل وعلى 
مقربة من مناطق الجذب السياحي الرئيسية يف االمارة. 
وعلى بعد بضع كيلومترات من المتحف وحصن البثنة، 
وسبعة كيلومترات من وسط المدينة التاريخي وثالثون 

كيلومترا من مسجد البادية أقدم مسجد يف المنطقة.
العنوان: الغرفة، شارع الكورنيش، ص.ب.          الفجيرة، 

 zاالمارات العربية المتحدة
كسبريس، ماستر  بطاقات االئتمان المقبولة: امريكان ا

كارد، فيزا.
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وغرفة ثالثة بسريرين مفردين وصالة معيشة.
باإلضافة لخدمة االتصال المجاين عايل السرعة بالواي فاي 
والة لصنع القهوة وتلفزيون بشاشة مسطحة بقياس 42 

بوصة مع قنوات فضائية عالمية يف الصالة وتلفزيون بقياس 
42 بوصة يف غرف النوم وإمكانية الدخول اىل الصالة التنفيذية 

الخاصة مجانا.
شقق بغرفة نوم واحدة: 56 شقة بغرفة نوم واحدة وصالة كل 

منها بساحة )113 متر مربع( مع تلفزيون بشاشة مسطحة 
قياس 49 بوصة ومطبخ مجهز بكل ما يلزم مهما طالت مدة 
اإلقامة، باإلضافة اىل حمامات رخامية كاملة وغرفة مستقلة 

بسرير ملكي مع شرفة ذات اطاللة على المناظر الخالبة 
للجبال أو المحيط الهندي

شقق بغرفتي نوم: 55 شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة كل 
منها بساحة )155 متر مربع( مع تلفزيون بشاشة مسطحة 

بقياس 49 بوصة تعد الخيار األمثل للعائالت ولإلقامة 
الطويلة، اما غرفة النوم الرئيسية تتكون من سرير ملكي 
والغرفة الثانية بسريرين منفردين، ومطبخ مجهز بجميع 

األدوات الالزمة و 3  حمامات رخامية، وتكتمل بشرفة ذات 
اطاللة على المناظر الخالبة للجبال أو المحيط الهندي.

      الحفالت والمناسبات: 

كبر قاعة لالجتماعات  يستضيف بلو دايموند منتجع السالم أ
والمناسبات والمؤتمرات يف المدينة، ذات المواصفات العالمية 
والخصوصية التامة وإمكانية االختيار إلقامة المناسبات الخاصة 
واالجتماعات وحفالت الزفاف يف القاعات المغلقة أو يف الهواء 

الطلق.

     قاعات المؤتمرات واالجتماعات: 

قاعة اإلمارات لالحتفاالت – تتميز قاعة االمارات بجمال 
تصميمها العالمي وكذلك بسقفها العايل، وسهولة الوصول 
اليها بمدخل خاص للقاعة ومواقف للسيارات، حيث تتسع 

القاعة البالغ مساحتها 830 متر مربع لما يصل اىل 750 
ضيف للمؤتمرات وحفالت الزفاف مع إمكانية تقسيم القاعة 
اىل قسمين منفصلين. باإلضافة اىل مناطق جلوس منفصلة 
عن القاعة ذات خصوصية. وتتوفر منطقة خالصة لتجهيزات 
ما قبل المناسبة ومنطقة واسعة الستراحات القهوة وخدمة 

البوفيه والطعام المقدمة والمعدة حسب الطلب بأيدي 
طهاتنا العالميين الحاصلين على اعلى الجوائز العالمية يف 

فن الطهي.
قاعة السالم لالجتماعات – تتميز قاعة السالم الواقعة 

يف الطابق األول لعقد اجتماعات رجال وسيدات األعمال 
والشركات الخاصة بالمنظر الخالب المطل على المرسى 
والجبال وضوء النهار الطبيعي حيث تتسع القاعة البالغ 

مساحتها )150 متر مربع( لما يصل اىل 168 ضيف من رجال 
وسيدات األعمال. مع إمكانية تعتيم الغرفة وتقسيمها اىل 

غرفتين معزولتين عند الطلب.
قاعة االتحاد لالجتماعات – يمكن لقاعة االتحاد لالجتماعات 

الواقعة يف الطابق األول والبالغ مساحتها )115 متر مربع( 
استضافة 80 ضيفا من رجال وسيدات االعمال مع إمكانية 
تعتيم الغرفة وتقسيمها اىل غرفتين معزولتين عند الطلب.

     الخدمات والمرافق: 

• خدمات مكتب االستقبال على مدار 24 ساعة
• كونسيرج والمعلومات

• واي فاى مجاين
• نادي رياضي

• ساونا وغرفة بخار
• شاطئ خاص

• 3 مسابح بما يف ذلك مسبح لألطفال
• جاكوزي يف الهواء الطلق 

• موقف سيارات
• منطقة لعب لألطفال يف الهواء الطلق

• تنس طاولة
• طاولة كرة القدم

      الخدمات اإلضافية :

• من / إىل نقل المطار
• غرف االجتماعات

• قاعة االفراح
• خدمة الحفالت

• صالون التجميل وتصفيف الشعر 
• تحويل العمالت

• الغسيل والتنظيف الجاف
• البوتيكات ومنافذ البيع بالتجزئة

• الرياضات المائية والغوص
• مركز أعمال
• المطاعم    

• حمام السباحة وبار الشاطئ
• صالة المقهى
• صالة الشيشة
• طاولة بلياردو
• طبيب مناوب

• مجالسة األطفال
• منتجع صحي

     فن الطهو: 

مطعم مومو: يقدم مطعم مومو المأكوالت المعاصرة على 
مدار الساعة، والذي يقع يف الطابق األرضي مع إطالالت 

بانورامية خالبة على المحيط الهندي والمسبح والمرسى.
ردهة أمواج: تكملة مثالية ليوم واحد على حمام السباحة.

يمكنكم االستمتاع بوجبات الغداء الخفيفة والسناكس 
الخفيفة والمشروبات المنعشة أثناء االستلقاء بجانب 

المسبح والذي وتحيط به حدائق المنتجع والشاطئ
مطعم اريتوزا: مطعم متخصص يف تقديم المأكوالت اإليطالية 

األصيلة والكالسيكية يف أجواء عصرية. استمتع بوجبتك يف 
على أوتار الموسيقى الهادئة داخل المطعم  أو على الشرفة 

المطلة على المحيط الهندي
مطعم اوركيد: مطعم آسيوي مع قائمة طعام شاملة تتضمن 

مزيج مميز من األكالت األندونيسية واليابانية والفيتنامية 
والتايالندية على طراز مطبخ مفتوح مع شرفة خارجية 
للجلوس لالستمتاع بمناظر المحيط أثناء تناول الطعام.

ذا بيرل: يمكنكم االسترخاء يف مقهى ذا بيرل الموجود يف 
الطابق األرضي، ويقدم المقهى المعجنات الحرفية وخيارات 
الكعك اللذيذة والعصائر الطازجة وتشكيلة الشاي والقهوة 

اللذيذة من جميع أنحاء العالم على مدار الساعة.
مقهى نرجيلستا: تمتع بالمناظر البانورامية واألجواء النابضة 

بالحياة يف شرفة الشيشة يف الهواء الطلق المطلة على 
المحيط الهندي والمارينا

      النقاط المثيرة لالهتمام: 

• نادي الفجيرة البحري الدويل
• سيتي سنتر مول

• قتال الثور
• سوق الجمعة

• مطاعم ومقهى
• السينما والترفيه العائلي


