المنتجع الصحي األول من نوعه في الشرق األوسط

الزورا للتطوير العقاري ترحب بمنتجع زويا الصحي

عجمان 27 ،أبريل 2022
رحبت شررررال الاورا للتطوير العقاري بافتتاح منتجع زويا الصرررحي بمنطقل الاورا أول منتجع من فئل الخمس نجوم في منطقل الشررررق األوسرررط مصرررمي لتوف ر جربل
صرررح ل متكاملل شرررما اافل الخدمات الصرررح ل .ويعود هذا المنتجع الصرررحي المكون من  61غرفل إلى رائد األعمال السرررعودي أم ر سرررع د ويطا المنتجع على ملعب
الجولف المذها وغابل المنجروف الشاسعل المساحل.
وقال جورج سررعد الرئ س التنف ذي لشرررال الاورا للتطوير العقاري " :برز منطقل الاورا اوجهل سرركن ل فريدة ومم اة .وإضررافل منتجع زويا الصررحي إل ها وهو أول
منتجع من فئل الخمس نجوم في الشرق األوسط يتوافق ماما مع رؤيتنا للمنطقل التطويريل ونحن متحمسون للترح ب بالض وف في المنتجع ومنطقل الاورا".
يقدم المنتجع للضر وف مجموعل واسررعل من البرامم المخصررصررل للمسرراعدة في حسر ن رفاه تهي وأنماح ح ا هي الصررح ل .اما يوفر مجموعل من برامم العالج المصررممل
خ ص صا بناء على مناهم حب ل شاملل وفريدة من نوعها للوقايل من األمراض المامنل .ويعتبر ال ص ام العالجي والتخلص من ال سموم من الخدمات ال صح ل التي يقدمها
المنتجع إلى جانب العالج الطب عي والطب التجم لي وبرامم التغذيل.
وقال أم ر سع د مؤسس منتجع زويا الصحي" :لقد واجه الناس حديات عديدة ومتنوعل على مدى السنوات القل لل الماض ل لذا جاءت فكرة إنشاء منتجع زويا الصحي
بتصم ي وإصرار على معالجل أمراض العالي الحديث وإنشاء مساحل عاز العالقل ب ن الطب عل والصحل وحاجل الناس للتجديد".
وأضرراف سررع د" :في زويا نهدف إلى أن كون خدما نا وقائ ل ول س رت عالج ل لمسرراعدة ض ر وفنا على ا بام أنماح ح اة صررح ل دون الحاجل إلى األدويل و وف ر مسرراحل
خاصل لهي حمي و غذي و نشط العقا والجسد والروح"
يقدم المنتجع سررررررعل برامم متنوعل شررررررما برنامم الراحل العالج ل و عايا المناعل والتخلص من السررررررموم (ديتواس) والعالج الطب عي وإعادة التأه ا والتحكي في
الوزن ودعي الكبد و جديد الح ويل والنشاح والل اقل البدن ل ومكافحل التقدم في العمر .اما تضمن البرامم المتخصصل عددا من الجلسات العالج ل في برنامم متكاما
تراوح مد ه من ثالث إلى أربع عشرة ل لل يمكن للض وف خاللها االستفادة من المرافق المتطورة في المنتجع ومجموعل مختارة من األنشطل الترف ه ل.
يقع مشروم الاورا على مساحل  5.4مل ون متر مربع من الشواحئ الرمل ل الخصبل المطلل على الخل م العربي والااخرة بأشجار المانغروف النادرة .و عد البح رات
وغابات المانغروف في الاورا موحنا للتنوم الب ئي المذها لمظاهر الح اة البحريل والنبا ل المحل ل اما أنها مأوى ألاثر من  118نوعا من الط ور المق مل والمهاجرة.
ي صم ي المشروم بعنايل فائقل ضمن حمايل التراث الطب عي الغني في الاورا مع وف ر جربل متم اة للمق م ن والاائرين لالستمتام بالشواحئ الرمل ل الب ضاء وملعب
الجولف والمارينا وأشجار المانغروف ما يسمح للمق م ن وض وفهي باستكشاف روعل المكان ومقوما ه الجمال ل الطب ع ل.
بعد الاورا على بُعد  25دق قل فقط من مطار دبي الدولي و 35دق قل من مراا دبي المالي العالمي ودبي مول ويضي المشروم فندقا ومنتجعا على مستوى عالمي
ومساان فاخرة ومساحات جاريل ومرافق رف ه ل وملعب جولف مكون من  18حفرة ضمن محم ل حب ع ل من المساحات الرمل ل وأشجار المانغروف باإلضافل إلى
أح اء سكن ل ذات حابع معماري مصمي بعنايل تخللها مجموعل من الحدائق الخضراء النضرة ومساحات عامل نابضل بالح اة وممرات ومتناهات مظللل لتشكا معا
ب ئل مستدامل ضمن نس م حب عي متماسك.
الاورا للتطوير العقاري (شرال خاصل) ش.م.م هي شرال منطقل حرة أسست وفق قوان ن إمارة عجمان اإلمارات العرب ل المتحدة اشراال ب ن حكومل عجمان وشرال
سول دير انترناشونال ل م تد.
تولى إدارة المنتجع شرال بريم دون األلمان ل المتخصصل في مجال إدارة المنتجعات الصح ل الراق ل حول العالي منها مصر وسلطنل ُعمان والص ن وقطر.

