حيث تلتقي ميـــاه البحـــر الدافئـــــــــة ..مع رمــــــال الصحـــراء النــــــاعمة
WHERE WARM SEA WATERS MEET SILKY DESERT SANDS

في موقع فريد داخل المياء الصافيه للخليج العربي تقع أول مجموعة جزر من صنع اإلنسان مكونه من أربع جزر فاتنة المنظر على هيئة المرجان البحري وعليها يتربع
 يعتبر منتجع وسبا جزيرة المرجان رمز من رموز الرقي واألصالة في إمارة رأس الخيمة حيث يمتزج الفن األندلسي العريق وكرم الضيافة.“ ” منتجع وسبا جزيرة المرجان
 منتجع وسبا جزيرة المرجان يمثل العنوان الجديد للتميز بإطاللته الخالبة على الخليج.العربيه مما يجعله الوجهة األمثل لإلستجمام واإلسترخاء لكل أفراد األسرة
.العربي مع خدماتنا رفيعة المستوى النابعة من تراثنا العربي العريق
كما يقدم تفردا خالبا وسكينة ساحره، منتجع وسبا جزيرة المرجان هو مكان مكرس لصفاء النفس والهدوء من جهة وألختبار تجربة الرفاهية المطلقة من جهة أخرى
. دقيقة من مدينة دبي45 كل ذلك فقط على بعد

Named after the iconic Crystalline enriched Marjan Island, Marjan Island Resort & Spa is located in Ras Al Khaimah’s first manmade archipelago of 4 picturesque coral-shaped islands and boasts breath-taking scenic marine views of the shimmering waters
of Arabian Gulf.
The Moorish designed Marjan Island Resort & Spa offers impeccable standards of service combined with distinctive style reflecting
its Arabic heritage and a tradition of hospitality. The newest destination and most discerning resort attraction of Ras Al Khaimah is
a genuine place to experience world-class tourism in a setting where Arabian hospitality complements our amiable culture. Marjan
Island Resort & Spa is a family oriented destination devoted to leisure fun and well-being, along with exclusivity and tranquility just
45 minutes from Dubai.

 بعيد عن كل ما اعتادت عليه عيناك.. قريب من كل ما يحبه قلبك
CLOSE TO LOVED ONES FAR FROM THE ORDINARY

لوحة نابضة من التراث العربي
A PALETTE OF ARABIAN MAGIC

أناقة في التصميم ال مثيل له حيث تتناغم اإلبتكارت في
 أناقة تجمع.التصميم الهندسي مع مراعات أدق تفاصيل المكان
في نفس الوقت الفن األندلسي العريق بجودة البيوت العربية
.المترفه
منذ اللحظة التي تصلون فيها ستشعرون بدفء إستقبالنا و
 ستحظون بلحظات ال تنسى تحملونها، بإحساس الراحة لدينا
.معكم بعد المغادرة لتثير رغبتكم لتزورونا مرة أخرة

Unsurpassed elegance in design where innovation
in architectural creation and attention to details meet
in harmony, gathering Arabian mansions luxury feels
with Andalusia heritage.
A sense of comfort, attentiveness and welcoming
upon arrival, leads to memorable moments to
remember after departure and will evoke an eager
desire to return.

غرف فخمة بإطالالت ساحرة
COMFORT WITH SPECTACULAR VIEWS

 غرفة وجناح مجهزة بكل وسائل الراحة و الخدمات المتميزة التي تعكس أرقى درجات الرفاهية301 إستمتع بإقامة ال تنسى في واحدة من
.والتسلية الممزوجة بلمسات من عبق األصالة العربية
إختر بين تجارب متعددة في منتجع وسبا جزيرة المرجان ذو األجواء الراقية حيث رومانسية المكان تجمع بين روح وجوهر التراث األندلسي من
.جهة مع التصميم المغربي الراقي للغرف من جهة أخرى
 واألجنحة الملكية حيث بإمكانك،  أجنحة األمارات ذات الثالث غرف،  أجنحة الخليج، أجنحة عائلية، غرف عائلية، يحوي الفندق على غرف فخمة
.أن تنتقل الى أسلوب الحياة األسطوري والمجيد لماضي األندلس العريق
تحتوي الغرف واألجنحة ذات المساحات الكبيرة على حمامات عصرية كما تحتوي على مكاتب ذات مساحات واسعة لمتابعة أعمالكم
.هذا باإلضافة إلنترنات مجاني بسرعة عالية، المكتبية براحة من داخل الغرف ومكان مستقل مخصص لألكل

Experience an unforgettable stay in one of the 301 spacious rooms and suites with indulgent amenities,
unrivaled services, entertainment and comfort blended with Arabian touches of originality.
Choose among multiple experiences in one stylish setting that harness the soul and essence of Andalusia
with our sophisticated Moorish designed selection of accommodations: Superior and Premium Rooms,
Family Rooms, Family Suites starting from 40sqm2, three-bedroom Emirates Suites and Royal Suites and get
transported to the glorious and legendary lifestyle of Andalusia’s past.
Rooms and suites are large and spacious, feature well-appointed and modern bathrooms for self-pampering,
inroom upscale amenities and ample working space, separate seating area and complimentary high speed
internet.

 الغداء والعشاء,مطعم وبوفيه مفتوح للفطور

مطعم لبناني

ALL-DAY DINING RESTAURANT

Lebanese RESTAURANT

 الغذاء والعشاء مع،يقدم «مطعم الليوان» بوفيه مفتوح على الفطور
 عالمية ومحلية صممت لترضي،أطباق شهية ومتنوعة من مطابخ أوروبية
 كما يوفر المطعم. جميع األعمار و األذواق و تجمع بين النكهة والرفاهية
اإلختيار لتناول العشاء في الفضاء الداخلي أو خارج ًا بجانب حمام السباحة
في أجواء مبهجة ومريحة تطل على أفق البحر الخالب

«مطعم زيتونة هاوس» هو المكان المفضل لتذوق النكهات اللبنانية
 الواجهة المائية تجعل. الحقيقية من مازات و مشاوي من الدرجة األولى
من «مطعم زيتونة هاوس» الوجهة األمثال للعشاء في الهواء الطلق
واإلجتماعات العائلية الجميلة والمكان الذي ترغب أن تتنزه فيه في آخر
.المساء ومشاهدة منظر غروب شمس ال ينسى

For all-day dining, distinct cooking theaters serve up European,
International and Regional local experiences, creating a haven
of taste and leisure with a fresh approach to quality dining.
Relaxing and bright ambiance in its interior, it also offers the
opportunity to dine outdoors at the poolside, overlooking the
sea horizons. Our varied cuisines are tailored to satisfy every
age and taste.

Distinct Lebanese flavors make Zaitouna House, the perfect
sunset waterfront front venue for first-rate mezzehs or the most
lavish seafood and meat “grillades”.
On cool days enjoy the outdoor cafe-sur-mer terrace and
immerse your senses with the breathtaking views, sea breeze
and the true tastes of Lebanon.

مطعم ألفورنو

وجهة 1001

نكهة

Al Forno RESTAURANT

THE HOUSE OF 1001 FLAVOURS

مطعم ألفورنو ذا الطراز اإليطالي والموقع الجميل بجانب حمام السباحة ،يقدم
مجموعة من األطباق اإلطالية الشعبية كالبيتزا المخبوزة في الفرن و سندويشات
البانيني الخفيف إلى جانب إختيارات عدة تثير شهية الكبار و الصغار ألوقات مليئة
بالمرح.

مطعم كازا المغرب ويعني بالعربية البيت المغربي .يدعوك للبدا في رحلة إستكشافية
ساحرة من خالل تجربة  1001نكهة رائعة والرائحة الجذابة للمطبخ المغربي في جو
مغربي أصيل في واجهة الجزيرة المائية .يقدم كازا المغرب عشاءاً مغربي ًا فاخراً وعشاءاً
.خاص ًا للمناسبات تشعر من خاللها ومع كل وجبة بروح المغرب العربي األصيل
تذوق الطعم الرائع لألطباق المغربية الخفيفة والمحضرة بإتقان مثل الطاجين
,الكسكس  ،البسطيلة أو دعنا نتولى مهمة اإلختيار لك بمساعدة أمهر طهاتنا لندعك
.تكتشف متعة أطباقنا المغربية التقليدية من الئحة المأكوالت اللذيذة المتميزة والغنية

Home of Italian Flavors Al Forno offers exquisite oven-baked pizzas
and authentic pannini always to thrill the taste buds of the youngsters
and their parents.

Embark on an enchanting journey of discovery through the 1001 flavours
and subtle fragrance of the Moroccan gastronomy in an authentic
Moroccan atmosphere on the Island’s waterfront.
Casa Maghrib offers casual dining with the essence of Morocco in every
bite.
Savour the fantastic taste of light menu offering a tour of Morocco›s
multiple flavors with seafood, Mediterranean light fare and casual home
cooking.

المسبح الخارجي

أمواج شيشة تراس

INFINITE POOL BAR

AMOUAGE SHISHA TERRACE

بموقعه الفريد بجانب حمام السباحة مطعم أنفنيتي
هو المكان األمثل لتناول الوجبات الخفيفة في الهواء
الطلق .يقدم انفينيتي قائمة من األطعمة الخفيفة
ابتدأً بالسلطات اآلسيوية ،السندويشات العربية أو البيتزا
المتوسطية ،باإلضافة إلى المشروبات الطبيعية إلرضاء
جميع األذواق واألمزجة.

استمتع بنكهة الشيشة المفضلة لديك مع عبيرالشاي
المغربي المعطر مصحوبة بجاذبية السكينة المحيطة
بك ،كل هذا سيترافق مع مشهد الغروب المذهل والعبق
المدهش لنسيم البحر.
أمواج شيشة تراس دعوة لإلسترخاء ولتجربة حسية فريدة
في جو الجزيرة الساحر.

A unique poolside setting and perfect place
for outdoor snacking on a tempting choice of
light fare from an Asian salad, Arabian wraps or
Mediterranean pizzas to natural flavored drinks,
all to suit both taste and mood.

For Al Fresco lovers, the outdoor patio! Enjoy
your favorite Shisha with an authentically served
Moroccan tea and savories just in front of the
gentle waves of the sea.
Amouage shisha terrace is an invitation to a
relaxing and sensorial experience in a magical
island atmosphere.

 وتــــــألقــــــك... جـــدد طـــــــاقتــــــك
ّ
REVITALIZE AND…. RENEW
. حيث يتم تحفيز طاقتك من الداخل لتشع حيوية من الخارج، متر مربع1000  هي واحة من الهدوء المثالي من، و تعني المياه الذهبية،المار
 جناح سبا مزدوج و غرفة عالج للشخصيات المهمة تقدم العالج برمل الكوارتز الساخن و،يتألف المنتجع الصحي من أقسام منفصلة خاصة بالسيدات و أخرى بالرجال
. و مزودة بصالون تجميل للسيدات بكامل الخدمات، مطلة على البحر،حمام مائي خاص
 إختر من قائمة جلسات التدليك و العناية بالجسم و البشرة إلى جانب طقوس الحمامات.اكتشف الشعور بالراحة مع عالجات مصممة لخلق تجربة حسية حقيقية
.التقليدية التركيةأو المغربية أو إسترخ في الجاكوزي و قاعات اإلستجمام المطلة علي البحر

La’mar meaning golden water is home of a 1000 m² idyllic oasis of tranquility, where your inner energy is revitalized and your outer glow
restored. Opulently designed with an exclusive theme, merging authentic “Touches of Arabia” in treatments with “East meets West” holistic
rituals, the spa has separate ladies and gents sections and one resplendent “dual spa suite” and one “VIP treatment room” offering heated
quartz sand therapy and private hydro bath, both overlooking the sea; and a full service ladies beauty salon.
Discover a sense of wellbeing with tailored treatments to create a true sensory experience with our skilled therapists. Choose one of
sublime Ayurvedic, Thai or relaxing massage rituals and personalized face and body treatments or a traditional Turkish, Morocco or our
signature Hammams and wind down in one of our Jacuzzis and sea view relaxation areas.

حافظ على نشاطك في النادي الصحي،
حمام السباحة الداخلي ،الجاكوزي وغرف البخار
STAY ACTIVE WITH OUR GYM CLUB,
INDOOR POOL, JACUZZI & STEAM ROOM
انوفر ناديين للرياضة كل منهما مجهز بشكل كامل بأحدث المعدات
لكافة النشاطات الرياضية  ،حمام سباحة داخلي منفصل و جاكوزي
لكل منها .كلها تجتمع من أجل خلق بيئة مثالية من أجل ممارسة
التمارين الرياضية واإلسترخاء .هذا باإلضافة إلى مجموعة من المدربين
المحترفين في إنتظاركم ليقدمو لكم النصح والمشورة خالل تمارينكم
الرياضية.

The comprehensively equipped Ladies and Gents health
clubs, each with its indoor swimming pool, Jacuzzi and
gymnasium are the perfect environment for both exercise
and relaxation. A full range of professional health and fitness
services is available with personal fitness trainers, look
forward to guiding your workouts.

صالون الرجال

خصوصية السيدات

MEN SPACE

LADIES ONLY SPACE

لزوارنا من الرجال أيضا حظ من العناية في فضاء خاص بهم فقط قائمة الخدمات تشمل
كل ما هو متعلق بتحسين المظهر ودعم اإلحساس باإلسترخاء .في فضاء الرجال بلمار
سبا لن تحضي بمجرد حالقة مميزة بل أيضا حصص منوعة للعناية بالبشرة و الجسم.

نحن سعداء بتخصيص حوض سباحة للسيدات فقط إلى جانب قاعة رياضة ،جاكوزي
وغرف بخار منفصلة هذا باإلضافة إلى قسم سبا أين تقدم مجموعة من المختصين
جلسات للعناية بجمال البشرة وتنقية الجسم من السموم مع اهتمام خاص بتقديم
نصائح النقاص الوزن فى إطار برنامج مدروس.

Our bestowed Man Space where skilled specialists will guide our regulars
with particular interest in weight shedding and detoxifying.

We proudly dedicate a ladies only swimming pool, a separate fully
equipped Gym, Jacuzzi, and a steam rooms.
And a ladies only Spa section where skilled spa therapists offer specialized
beauty skin care and detoxifying treatments; and will guide our regulars
with particular interest in weight loss and slimming programs.

اإلجتماعات و المناسبات
MEETINGS & SPECIAL OCCASIONS

نجعل مناسبتك حدثا محفورا في الذاكرة
تم تجهيز منتجع و سبا جزيرة المرجان ليستقبل كل أنواع مناسباتكم من الندوات واالجتماعات والمؤتمرات وجميع المناسبات
 فريقنا المهني يهتم بجميع التفاصيل لجعل. كحفالت الزفاف و المناسبات العائلية وأعياد الميالد،السعيدة الخاصة بكم
.حدثكم يوما الينسى
المساحات لخارجية ومالعب الهواء الطلق ميزة إضافية لممارسة األنشطة الرياضية المتنوعة ولمرح متواصل
نوفر لكم
. أقسام3  ضيف ًا مع إطاللة على البحر مع إمكانية تقسيم الصالة إلى250 قاعة للمناسبات تسع
. ضيف ًا48 قاعة مؤتمرات تسع
.مركز لرجال األعمال متكامل الخدمات
. موقف سيارة مغطى بالكامل300
 ضيف ًا1000 قاعة خارجية لألفراح والحفالت والمناسبات العامة تسع

•
•
•
•
•

Making your event memorable.
Marjan Island resort and spa is well equipped to welcome all your events ranging from seminars, meetings
and conferences and all your happy occasions, weddings, big family gathering and anniversaries.
Our team of professional take care of all details to make your date memorable.
Our large outdoor areas offers one additional advantage to diverse sports activities and fun
We Provide
•
•
•
•
•

Ballroom for 250 guests with sea view and day light
3 meeting rooms for 15 guests with high tech facilities
Fully serviced business center
300 covered parking areas
Outdoor venues for weddings and social functions up to 1000 guests

جدد طاقتك
AWAKEN YOUR SPORT SPIRIT
يمكن للباحثين عن الشمس وعشاق البحر االستمتاع
بمجموعة متنوعة من األنشطة والرياضات المائية ًمثل
 التزلج على الماء، ركوب قارب الموز وقارب الدونات،الغوص
 ركوب، التزلج على الماء بقوة الريح،مسحوبا بواسطة قارب
. التزلج الهوائي والتزلج على الماء،األمواج

At the Turtle Beach Club sun seekers and sea
lovers can treat themselves to a variety of water
sports activities such as snorkeling, banana boat
and donut rides, wakeboarding, body boarding,
windsurfing, parasailing and waterskiing.
Savor a casual light snacking or natural
flavored drinks catering to all types of wellness
requirements including vegan, raw food,
vegetarian and creative and fun food for children.

حيث يلتقي اإلستجمام بالنشاط
TRANQUILITY MEETS DYNAMISM
يهتم منتجع وسبا جزيرة المرجان باستقطاب العائالت والضيوف المهتمين بالرياضة والصحة البدنية والوجهات السياحية الشاطئية النظيفة والصديقة
 أو ركوب الدراجة للتمتع بالهواء البحري النقي ومناظر الغروب، 1.2  لدى األسر واألطفال الفرصة للتنزه على الـ «كورنيش» الممشى على طول.للبيئة
.واالستمتاع بصفاء جو الجزيرة

The island resort is geared to attract families, wellness and sports minded guests on the lookout for a clean and environmentally
friendly beach destination.
Families, adults and children have a chance to stroll down the “Corniche” a 1.2 km waterfront boardwalk, or ride a bike to enjoy
the saline fresh air, sunset views and serenity of a true island feel.

نادي القراصنة
PIRATES CLUB

سوف يكتشف الشبان المتعة والترفيه الحقيقي في «نادي القراصنة» مع

15  إلى3 أحدث شاشات ألعاب الفيديو لألطفال الصغار والمراهقين من عمر

 كذلك،  شعارنا « كن نشيطا وإستمتع» يتضمن البلياردو و تنس الطاولة.سنة
 النحت بالطين والعديد من األنشطة،مجموعات اللعب لألطفال لتعلم لرسم
.األخرى من أجل تحفيز نشاطهم الجسدي و العقلي

Youngsters will discover the fun and leisure at Pirates Club with
the latest video games for the toddlers and teenagers of 3 to 15 to
burn their youthful and healthy energy. Our theme “Be Active and
Have Fun” includes billiard, with playgroups for children to learn
to paint, model clay and many other exciting things to keep their
minds and bodies stimulated and amused.

رحالت الهواء الطلق والمغامرات
ESCAPE, EXPLORE AND… DISCOVER
 والجزيرة هي مركز جذب فعال وذلك بوجود واجهة، دقيقة بالسيارة من دبي45 تقع جزيرة المرجان قبالة سواحل رأس الخيمة على بعد
. وكذلك المنتجعات والشواطئ البكر ومجموعة من األنشطة الثقافية والتقليدية،بحرية على طول عدة كيلومترات
 خاصة وأنه محاط بالجمال،يعتبر المنتجع الوجهة السياحية المثالية للباحثين عن الوجهات ذات البيئة النظيفة والغنية بالتراث والتقاليد
. ومع قربه من ثروات الحياة البرية وجبال حجر على الحدود مع سلطنة عمان،الطبيعي للصحراء
. دقائق فقط عن المنتجع ويتباهى بالمروج الخضراء الجميلة والمناطق األخرى المحيطة به5  يبعد نادي الحمرا للغولف،لهواة الغولف
 وصيد األسماك أو،يمكن لعشاق الرياضة أيض ًا القيام بالكثير من األنشطة الرياضية والترفيهية كركوب الطائرة الهوائية أو المظالت
. ركوب الخيل وتسلق الصخور، أو تسلق الكثبان الرملية4X4  رحالت السفاري الصحراوية،رحالت قارب الغوص
. رؤية الحياة البرية أو حتى سباق وركوب الهجن،أما لهواة البيئة والطبيعة فهناك المسيرات االستكتشافية

Situated off the coast of Ras Al Khaimah just a 45-minute drive from Dubai, the island is a center of attraction with many kilometers of seafront resorts, pristine beaches and an
array of cultural and traditional activities. Being surrounded by the natural desert beauty, the resort is the ideal tourism destination for those seeking a clean and cultural destination,
with proximity to the wildlife riches and Hajar mountainous borders of Oman.
For golf enthusiasts, Al Hamra Golf Club is just 5 minutes away from the resort and it boasts beautiful green courts and pleasant surroundings. Sports lovers also have plenty to do
with, aero plane rides or parachuting, fishing or diving boat trips, 4x4 desert safaris or sand dunes, ATV rides and rock climbing or trekking. For environment aficionados, Mother
Nature offers discovery walks, wildlife sighting or even a camel race and ride.

AT A GLANCE

Palatial Setting

Culinary Choices

•

•
•

•
•
•
•

301 rooms and suites ranging from 40 m² to 350 m² luxuriously
appointed with 159 Superior and Premium rooms, 107 Marjan
Suites, 8 Family Rooms, 13 Gulf Suites, 12 Emirates Suites and
2 Royal Suites.
Dedicated Spa Retreat Club Floor.
Large balconies and patios with panoramic sea views and
breathtaking island sunsets.
80 meters of white sandy beach on calm bay waters.
The “Corniche”, 1 km seafront boardwalk with café-terraces, shops
and fishing deck.

•
•
•
•
•
•
•

Al Liwan, International all-day dining restaurant with outdoor terrace
Aysya, Pan-Asian restaurant with show kitchen, live cooking and
outdoor sunset terrace (Opening Soon)
Zaitouna House, Lebanese waterfront café
Casa Maghrib, Moroccan restaurant.
Amouage, Shisha Terrace.
Al Forno, Mediterranean fare and wood-oven baked pizzas
Infiniti, Pool side snack bar
Al Majlis, Arabian lobby tea lounge
Turtle Beach, Barbecue and healthy coolers

In-room comfort & convenience

Recreation, Leisure and Wellness

•

•

•
•
•
•

Advanced interactive multimedia and telephone systems with large
flat screen TV.
In-room safe, coffee and tea maker; mini bar, ironing board and
hairdryer.
Exclusive amenities in all rooms and suites.
24 hour in-room dining service.
Free high speed wireless internet connectivity in all rooms, suites
and public areas.

•
•
•
•
•
•
•

La’mar holistic wellness spa with separate areas for ladies and gents,
Hammam, steam and sauna
Fully-equipped, separate ladies and gents gyms with steam room,
sauna and Jacuzzi
1 outdoor and 2 indoor swimming pools
Separate large swimming pool for children
Pirates Club, youngsters entertainment fun center
Indoor and outdoor children playground
Games and leisure for the whole family including watersports and
diving center, cycling and much fun sports
Proximity to outdoor and adventure sports with golfing, airplane
rides, parachuting, fishing, diving boat trips; 4x4 desert dune safaris,
ATV rides, rock climbing or trekking, discovery walks, wildlife sighting
and traditional camel rides.

