اﻓﻌﻠﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أو ﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮا ﺷﺊ

the life

اﻟﺤﻴﺎة

Do It All or Do Nothing

عنما تفكرون بقضاء عطلة استوائية من املمكن أن تأتي
، لكن انتظروا قليال.جزر املالديف أو بالي الى عقولكم
الدوحة تخبئ لكم مفاجأة مبنتجعها الفاخر بانانا حيث
.تستطيعون قضاء عطلة صيفية يف قلب البحر
A tropical holiday may bring the Maldives or Bali into your
mind. But wait, Doha has a surprise for you! The luxurious
heart of Qatar offers you a sunny vacation on Banana
Island in the middle of the sea.

Anantara Banana, the paradise-like exceptional resort
located in the Middle East, welcomes you with its
world-class facilities and limitless activities. Banana
Resort offers activities both above and below water. In
your exclusive Middle Eastern vacation, you will find
yourself enjoying relaxation, adventures, wellness,
spa and pure indulgence.
The arrival to Banana Resort takes 25 minutes
from Doha, the heart of Qatar's vibrant capital. You
can select a luxury yacht ferry that sails across the
crystal clear water, or a private helicopter that offers
you an exclusive arrival with a bird’s eye coastal view.
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 يرحب بكم يف الشرق األوسط كمنتجع،أنانتارا بانانا
استثنائي يشبه اجلنة بتسهيالت الدرجة األولى التي
 يتيح لكم املنتجع القيام.يقدمها ونشاطاته الالمحدودة
 يف عطلتكم الشرق أوسطية،بنشاطات فوق املاء وحتته
، العافية، املغامرات،سوف تستمعون بالكثير من االسترخاء
.سبا ونقاء التسامح
خالل خمسة وعشرون دقيقة ميكنكم الوصول الى البانانا
 اما،من الدوحة قلب العاصمة القطرية النابض باحلياة
بقارب فاخر يبحر بكم فوق املياه الصافية كالشمس أو عبر
طائرة هليكوبتر تتيح لكم الوصول ومشاهدة الساحل الذي
.يشبه عني الطائر
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اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﺎرس ٢٠١٧

اﻟﺤﻴﺎة

the life

اﻹﻗﺎﻣﺔ

S TAY

the life

اﻟﺤﻴﺎة
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Every day in your vacation at the Anantara Banana,
the charming island will invite you to discover the
paradise it hides. When you make your excursions
around the island, each place will reveal the
splendors of ancient Islam. The hypnotic wonders of
the desert, cosmopolitan shopping highlights and a
vibrant maze of souq traders will be a step away from
you. The respectfully preserved cultural and natural
heritage will create fond memories.
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يف منتجع البانانا تدعوكم اجلزيرة الساحرة كل يوم من
 يف كل مكان من أنحاء،عطلتكم إلكتشاف ما تخبئه لكم
 عند قيامكم بأنشطة رحلتكم تكتشفون فخامة،اجلزيرة
،احلضارة اإلسالمية القدمية الراسخة يف الصحراء الهادئة
أما مراكز التسوق فتعكس لكم بذهول أسواق جتارية بعيدة
 تراث منتجع البانانا الثقايف والطبيعي.عنكم يف كل خطوة
.سوف يكون مزيج لذكريات تبقى يف عقولكم

S TAY

Anantara Banana sanctuary shows you the true
Arabian luxury with 141 rooms, suites, pool villas
and over water villas which will set your mood for
and your friends. If you think about sunbathing and
refreshing, you can do them both at the same time
long lagoon pool. Let yourself go, enjoy the sun,
master the waves in the big surf pools or try other

اﻟﺤﻴﺎة

on the 800-meter private beach and at the100-meter

يظهر لكم أنانتارا بانانا الرخاء العربي كمالذ يتضمن
 وفيلل مبسابح واخرى فوق املاء التي، وأجنحة، غرفة١٤١
تستطيع أن تعدل مزاجكم لقضاء عطلة رومانسية وال تنسا
 اذا كنتم تفكرون يف حمامات.مع عائلتكم أو اصدقائكم
الشمس واالنتعاش بإمكانكم فعل ذلك يف نفس الوقت على
 أو يف بركة سباحة، متر٨٠٠ شاطئ خاص ميتد حوالي
 اذهبوا واستمتعوا بأشعة. متر على شكل بحيرة طويلة١٠٠
 تغلبوا على األمواج يف برك السباحة الكبيرة أو،الشمس
.جربوا الرياضيات املائية االخرى

the life

٢٠١٧ اﻟﺪاﻧﺔ ﻣﺎرس

romance or an unforgettable holiday with your family

اﻹﻗﺎﻣﺔ

water sports.
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