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نزال كبار طهاة الرشق األوسط عىل شاطئ السالحف

مهرجان الحلويات الرشقية

تلذذ بنخبة من إبداعات الشيف جون بورتون ريس

رحلة يف مطابخ الرشق األوسط

جون بورتون ريس ليس مجرد كبري طهاة، فقد غدا يف يومنا هذا شخصية 

إعالمية شهرية، حيث قدم واستضاف خالل مسريته املهنية برامج تلفزيونية 

مميزة، ناهيك عن مساهامته القيمة يف تطوير فن الطهي املعارص. ويحب 

الشيف ريس أن يقّص حكاية تعلقه بعامل الطهي، إبان مساعدته لكبري الطهاة 

الخاص بعائلته خالل طفولته، حيث اكتشف شغفه لهذا الفن. وقد افتتح 

مطعمه الخاص الأورتوالن خالل العام 1986 يف باركِش باململكة املتحدة، 

والذي حصل فيه عىل نجمتي ميشالن. وقد حمل الشيف ريس خرباته إىل 

الشق األوسط خالل العام 2000، حيث بدأ بتقديم إبداعاته مبطعم يف فندق 

الندمارك عىل شاطئ مساكن الجمرية بديب.

استمتع بألذ وأشهى األطباق املختارة بعناية من أطايب مطابخ الشق األوسط، 

يجري تقدميها من خالل 6 منصات طعام تلبي جميع األذواق والتفضيالت، 

تتوزع يف مختلف أنحاء الجزيرة، بدءاً من بارابارا ووصوالً إىل ميهريي ميثا.

انضم إىل هذا النزال الفريد ما بني اثنني من كبار طهاتنا املتخصصني يف عامل 

املذاق الشق أوسطي، وكن أنت الحكم لتقرر من هو األفضل بينهم، واستمتع 

بباقة من أشهى أطباق ونكهات الشق األوسط.

انضم إلينا يف جولة تسلط األضواء عىل أهم أصناف حلويات الشق األوسط 

الشهرية واملحبوبة حول العامل، من كنافة وبقالوة وقطايف وغريها.

جلسات النارجيلة

العشاء يف مطعم سو هاندس أون

رحلة صيد صباحية

جلسة يوچا يف تشامبا شاطئ السالحف

استيقظ مع أوىل خيوط الشمس، وهو أفضل ساعات النهار لالنطالق للصيد، 

ورافقنا يف رحلة صيد تراعي أدق معايري االستدامة البيئية باستخدام الخيط 

والصنارة. ابدأ نهارك بفطور شهي ومغذي عىل القارب، ومن ثم أمِض الصباح 

يف صيد األسامك، قبل العودة إىل سونيڤا فويش، حيث ميكنك يجري تحضري ما 

اصطدته من قبل طهاتنا لتستمتع بتناوله عىل الغداء أو العشاء.

اكتشف مدى مرونتك يف يوچا الهاثا، وهي صنف مميز من اليوچا يتطلب 

البقاء يف كل وضعية ملدة محددة ولعدد زفرات محدد، بهدف تطوير املرونة 

والتحمل والقوة. كام يوفر ستوديو التشامبا جلسات أخرى يف أنواع أخرى من 

اليوچا.

اسرتِخ وسط غابة املالديڤ االستوائية الساحرة ومتتع بنفحات رشق أوسطية 

من خالل تدخني أصناف املعسل والتنباك املفضلة لديك.

يضم مطعم آوت أوف ذا بلو ركناً خاصاً للسويش، يشتهر بتقديم أفضل أنواع 

السويش خارج اليابان، حيث تجري إدارته بالتعاون مع كبري الطهاة كنجي 

چيوتن. ويصنف الشيف چيوتن ضمن بضعة كبار طهاة يابانيني حاصلني عىل 

نجوم ميشالن، حيث تطول مدة االنتظار لحجز طاولة يف مطعمه باليابان إىل 

سنة كاملة.



العشاء يف مطعم سو بيسپوك

عش حياة روبنسون كروزو

العشاء يف مطعم شيدز أوف غرين

العشاء يف مطعم سوباه

استمتع بأمسية زاخرة باملفاجآت، تبدأ بنزهة يف حديقة سونيڤا للمزروعات 

والخرضوات العضوية. وتضم قامئة الطعام عىل العشاء باقة مختارة بعناية 

من األطباق املبتكرة والبسيطة يف آن واحد، تجمع ما بني أبرز معامل املطبخ 

املالديڤي ومطابخ جنويب رشق آسيا، يف حني يجري تحضريها وفق أساليب 

طهي من املطبخ اإلسكندناڤي، مثل التدخني والتخمري والتخليل.

سمي هذا املطعم تيمناً بكبري الطهاة سوباه، وهو يقع عىل شاطئ جزيرة غري 

مأهولة تبعد نحو 15 دقيقة بالقارب الرسيع عن منتجع سونيڤا فويش. ويقدم 

املطعم باقة منتقاة من أطايب املطبخ املالديڤي محرضة بالطرق التقليدية 

ومقدمة بلمسات عرصية. ويستوعب هذا املطعم 18 شخص عىل مائدة 

العشاء، حيث يعقب العشاء عرض تقدميي حول القبة الساموية وتشكيالت 

النجوم البادية فيه، يقدمه عامل الفلك املقيم يف سونيڤا.

يتزين مطعم سو بيسپوك بألسنة اللهب وعبق أطباق التيپانيايك الشهية. 

ويتمتع هذا املطعم املفتوح عىل سامء املالديف بإطاللة مذهلة عىل جهة 

الغرب، ما يضمن لكم مشهد غروب يعد من بني األجمل يف أرخبيل با. ويشف 

عىل تحضري املشاوي كبري طهاة متخصص يف أسلوب الطبخ الفريد هذا، وهو 

يحرص عىل أال يتعدى عدد ضيوف كل جلسة شواء 8 أشخاص، حتى يتسنى له 

تقدميها بأعىل معايري الخصوصية.

دروس خاصة يف التنس

أنشطة ورياضات مائية

اسبح مع أسامك املانتاراي

يوفر سونيڤا فويش مركزاً لألنشطة والرياضات املائية يقدم للضيوف باقة شاملة 

ومتنوعة من األنشطة والرياضات املائية، مثل ألواح التجديف وقوفاً وقوارب 

الكاتاماران وألواح التزلج الشاعي وقوارب التجديف. كام يوفر املركز دروساً 

خاصة يف السباحة والغطس ومراقبة األسامك يقدمها مدربون متخصصون 

ومؤهلون. عالوة عىل ذلك، يوفر املركز عنفات فردية )سيبوب( تتيح الغطس 

والتحرك تحت املائة بخفة ورسعة عالية ملشاهدة مساحات واسعة تحت املاء، 

وهي توافق أعىل معايري االستدامة البيئية.

يوفر املنتجع رحالت إىل منطقة خليج هانيفارو، وهي محمية بحرية طبيعية 

تؤمها أعداد كبرية من أسامك املانتاراي يف أوقات معينة من العام، حيث ميكن 

مشاهدتها بالعني املجردة والسباحة معها، إن كانت ظروف الرؤية تحت املاء 

سانحة. وتضم منطقة الخليج عدد من مواقع تجمع أسامك املانتاراي، والتي 

تقصدها لإلقتيات عىل الپالنكتون، لذا ميكن التنقل ما بني هذه املواقع الحظي 

بفرصة أكرب ملشاهدة هذه األسامك. وتعد الفرتة ما بني حزيران وتشين الثاين 

أفضل األوقات ملشاهدة هذه األسامك الرائعة.

يستضيف منتجع سونيڤا فويش حالياً العبة التنس الرائدة إيلينا ستوشيا، وهي 

مدربة متخصصة والعبة تنس محرتفة شاركت يف بطوالت عاملية عديدة مثل 

روالن چاروس وبطولة الواليات املتحدة املفتوحة وغريها، حيث نافست يف 

بطوالت فردية وزوجية. وتعمل إيلينا كمدربة تنس خاصة حالياً، بالتعاون مع 

كلية يوهان كريك يف والية فوريدا. ويستضيفها املنتجع خالل الفرتة الراهنة، 

نزهة مقتبسة من مجريات رواية روبنسون كروزو، تبدأ برحلة بالقارب الرسيع حيث

إىل جزيرة غري مأهولة، وتتخللها فرصة للسباحة يف املياه الالزوردية ومراقبة 

األسامك، ومن ثم وجبة غداء شهية ومميزة.



رحلة ملراقبة الدالفني عند الغروب

مراقبة األسامك برفقة عامل األحياء البحرية

ندوة حول الحياة البحرية

سينام پاراديسو

حفل استقبال عىل الجزيرة الرملية

استمتع مبشاهدة فيلم مفضل تحت سامء املالديف املرصعة بالنجوم املتأللئة 

يف سينام پاراديسو، وهي أول دار سينام يف الهواء الطلق بجزر املالديڤ.

انضم إىل فريق إدارة املنتجع ضمن إطار حفل استقبال تنظمه اإلدارة يف كل 

أسبوع للتعرف عىل الضيوف، ويتخلله عزف موسيقي وكاناپيه ومشوبات 

منعشة. ويبدأ الحفل بزيارة إىل ستوديو الزجاج الفني، حيث يستعرض 

القيمون عليه مهاراتهم يف نفخ الزجاج والكريستال، ويقدمون للضيوف ملحة 

عن تاريخ وحارض هذا الفن املميز.

رحلة بالقارب تنطلق قبيل الغروب ملشاهدة الدالفني يف بيئتها الطبيعية، 

ويتخللها تقديم أفخر أصناف الشمپانيا والكاناپيه الطازجة. الرجاء التنسيق مع 

كبري الخدم الخاص بكم للحجز، حيث أن األماكن محدودة عىل القارب.

رافق عامل األحياء البحرية املقيم يف منتجع سونيڤا فويش يف رحلة خاصة لرؤية 

خبايا أحد أجمل األحياد املرجانية يف أرخبيل با، يقدم خاللها رشحاً وافياً حول 

الحيد وحول الحياة البحرية فيه.

يقدم عامل األحياء البحرية املقيم يف منتجع سونيڤا فويش ندوة تثقيفية حول 

األحياء البحرية الفريدة من نوعها يف هذه املنطقة من العامل، ويسلط األضواء 

عىل املخاطر املحيقة بها جراء االحتباس الحراري وغريها من املخاطر البيئية.

العشاء يف مطعم آوت أوف ذا بلو

العشاء يف مطعم فريش إن ذا چاردن

الفطور يف مطعم ميهريي ميثا

الغداء يف مطعم ميهريي ميثا

مائدة فطور مفتوحة تشمل أطباقاً حارة وباردة مميزة من شتى مطابخ العامل، 

إىل جانب عصائر طازجة محرضة حسب الطلب. ويجري تحضري األطباق 

باستخدام مزروعات وخرضوات عضوية يتم قطفها يومياً من حديقة سونيڤا 

فويش العضوية.

يقدم مطعم مهريي ميثا وجبة الغداء أيضاً، حيث تضم أطباقاً مميزة جرى 

ابتكارها يف منتجع سونيڤا فويش، وتشمل أصنافاً عديدة من الپيتزا املخبوزة 

عىل الحطب، وسلطات تزخر باملنتجات العضوية الطازجة، ومشاوي ومقايل 

شهية، وأصناف منتقاة من السويش والساشيمي والكثري غريها من النكهات 

واألطباق الشهية واملميزة.

يعد آوت أوف ذا بلو أحدث مطاعم منتجع سونيڤا فويش، وهو يضم عدة 

أركان متخصصة يف أطباق ونكهات مطابخ محددة من شتى أرجاء العامل، 

وتلبي مختلف األذواق والتفضيالت.

هل خطر لك يوماً ما تناول طعامك وسط أشجار الغابة االستوائية؟ ينفرد 

مطعم فرش إن ذا چاردن عن سواء بأنه مبني عىل منصة خشبية مرتفعة عن 

األرض، تجعل الزائر يشعر وكأنه يجلس عىل قمم أشجار الغابة االستوائية. 

فضالً عن ذلك، املطعم محاط بحديقة عضوية تنمو فيه كافة أنواع الخرضوات 

واألعشاب العضوية، والتي يتم قطفها خصيصاً لتحضري الطباق الطازجة يف 

مطبخه. استمتع بأطباق تلهم األحاسيس، تحرضها نخبة من كبار الطهاة 

املرموقني حول العامل، من أجود املكونات العضوية، وأنت متتع ناظريك مبشاهد 

بانورامية مبهرة من عىل قمم أشجار الغابة االستوائية املالديڤية.



صالة كوديرا للمجوهرات

نادي سيكس سنسز الصحي

مدرسة سوليني للغوص

يوفر نادي سيكس سنسز الصحي جلسات مساج وعالج متخصصة ومميزة 

من حول العامل، مثل فرك البشة باألحجار التيبتية الحارة. ويشف عىل النادي 

متخصصون يصنفون ضمن األمهر يف مجالهم عىل مستوى العامل، كام يستضيف 

يف كل عام مجموعة من أملع األسامء يف عامل املساج والعالج الطبيعي.

يضم املنتجع فرعاً ملدرسة سوليني للغوص تفتح أبوابها عىل مدار العام، وتوفر 

دروساً صباحية ومسائية يف الغوص، حيث يحصل املشرتك عىل شهادة دولية يف 

الغوص )پادي(. كام توفر املدرسة معدات سباحة وغطس وغوص لإليجار.

يستضيف منتجع سونيڤا فويش مجموعتني حرصيتني من مجوهرات املصممة 

اليابانية توموكو كوديرا، حيث يجري عرضهام يف املنتجع قبيل إطالقهام يف 

األسواق اليابانية، وذلك إلتاحة فرصة حرصية لنزالئه لالختيار منها قبل عرضها 

للعموم. ويجري التنويه أن مجموعات كوديرا للمجوهرات مقصورة عىل 

األسواق اليابانية وال تباع يف أي دول أخرى. وقد استلهمت توموكو كوديرا 

هذه املجموعة خالل إقامتها يف سونيڤا فويش. وتحمل املجموعة األوىل اسم 

’املذنب‘ وقوامها خواتم وحالق مرصعة باألملاس، يف حني تحمل املجموعة 

الثانية اسم ’الربيع‘ وقوامها مجوهرات تحايك أشكال زهور ونباتات تداعبها 

الرياح.

نادي الصغار

جلسات تصوير وڤيديو

ينظم نادي الصغار أنشطة متنوعة تلهم مخيلة األطفال واليافعني، وتضم 

ألعاب وبرامج ترفيهية وتثقيفية مختارة بعناية، يشف عليها متخصصون يف 

رعاية األطفال واليافعني، تشمل دروس للطبخ وتحضري العصائر والكوكتيالت 

وحرف يدوية ودروس موسيقية وغريها. ويضم النادي حويض سباحة، واحد 

منهام مخصص لألطفال الصغار، كام يضم زحليقة مميزة جداً تصب يف حوض 

السباحة وسفينة قراصنة لليافعني وغرف مخصصة لهوايات التمثيل واملرسح 

وأللعاب والعاب الطاولة البناء وغريها.

التقط أجمل ذكريات اإلجازة يف جزر املالديڤ واحملها معك إىل الوطن أو 

شاركها مع العائلة واألصدقاء، حيث يوفر فريق التصوير املقيم يف املنتجع 

خدمات تلبي مختلف احتياجاتك ضمن هذا اإلطار. كام يوفر الفريق كامريات 

چو پرو لإليجار.

للحجز، الرجاء االتصال بنا أو مراسلتنا:

+91-124-4511000

reservations@soneva.com

soneva.com


