
 
 
 
 
 
 
 

 

  "إرث"یحقّق رؤیة تزان" للیاقة البدنیة إمركز "
 العالمي  الرفاھیةمجموعة من األنشطة الریاضیة والترفیھیة خالل أسبوع ب

 
وزوارھا باإلضافة إلى لسكان أبوظبي الصحة الجسدیة والنفسیة للحفاظ على    برامج المركز یقدم

 یونیو 25وحتى  21فعالیات مجانیة مفتوحة أمام الجمھور من 
 

 
  ):2021یونیو  16أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة، (

، خضع مؤخراً لعملیة تجدید شاملةوالذي  ،"إرث" بفندقمركز اللیاقة البدنیة الخاص یقدم "اتزان"، 
. 2021یونیو  25وحتى  21العالمي من  الرفاھیةمجموعة من أنشطة اللیاقة البدنیة المجانیة خالل أسبوع 

ویسعى إلى دعم أھداف  ،تعزیز الصحة البدنیة والنفسیة ألعضاء المجتمع المحليإلى  ویھدف "اتزان"
اللیاقة البدنیة لضیوف وأعضاء "إرث" من خالل خلق توازن بین التمارین الریاضیة والتغذیة وأسلوب 

 الحیاة الصحي. 
 

الریاضیة، ومعسكرات التدریب، وجلسات  التدریباتویمكن لسكان أبوظبي المشاركة في حصص 
حصریّة التدریبات الریاضیة المائیة والزومبا والتدریبات عالیة الكثافة، باإلضافة إلى حصص تدریب 

بادل تنس بطولة المركز "اتزان" حتضنھا التي یوتشمل أبرز الفعالیات األخرى للسیدات وأخرى مختلطة. 
یونیو بالتعاون مع األكادیمیة  23یونیو واألربعاء  22حدیثاً وذلك یومي الثالثاء إنشاؤه  لذي تم على الملعب ا

یونیو بالتعاون مع نادي  25الدراجات الصباحي یوم الجمعة باإلضافة إلى سباق )، GTAالعالمیة للتنس (
   أحد شركاء "اتزان" المجتمعیین الجدد. )،ADCCأبوظبي للدرجات (

 
یتّبع مركز "اتزان" فلسفة أساسیة تسعى قالت شیخة الكعبي، الرئیس التنفیذي لفندق إرث: "في تعلیق لھا و

أساسیة في فندق إرث. ونحن نسعى  التي تعدّ ركیزةلصحة العقلیة والنفسیة، وفي اتحقیق التوازن إلى 
ة والرفاھیة الحدیثة لضیوفنا من سكان أبوظبي وزوارھا، لیس فقط خالل جاھدین لتلبیة احتیاجات الصح

 مركز اتزان". عبر مستدام  أسبوع الصحة، بل بشكل
 

الترفیھ في مركز اتزان للیاقة البدنیة: "یسعدنا الترحیب بمن عملیات من جھتھ، قال ماریوس راینرز، مدیر 
أو حتى االستمتاع بالترفیھ واالسترخاء. ویعد اتزان وجھةً  یبحثون عن اللیاقة البدنیة أو المنافسة الریاضیة

مناسبة للجمیع على اختالف مستویات اللیاقة البدنیة الخاصة بھم، سواء كانوا مبتدئین أو ریاضیین 
 محترفین، أو حتى للباحثین عن نزھة ممتعة بصحبة العائلة".  

 
التدریب جلسات % على 30و الریاضیةعضویة الصالة % على 40تقدیم خصومات تصل إلى من المقّرر و

 الشخصیة حصریاً طوال األسبوع.
 

المفتوح في "اتزان" أو للمزید من المعلومات حول  الرفاھیةللتسجیل في أي من األنشطة خالل أسبوع 
 .Etizan.aeالریاضیة أو حصص التدریبات، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني  والععضویاتحجز المكان 



 
 
 
 
 
 
 

 
وباإلضافة إلى ذلك، سیتیح تطبیق "اتزان" الذي تم تطویره مؤخراً، لألعضاء وعشاق اللیاقة البدنیة التفاعل 

 بكل سھولة.ومع المدربین بشكل مباشر وحجز الجلسات الریاضیة والمرافق في الوقت الفعلي 
 

المخصصة للسیدات على مستوى تلك المختلطة والریاضیة  صاالتال ویضم "اتزان" واحدة من أكبر
أبوظبي، والمجھزة بأحدث األجھزة والمعدات من "تكنوجیم". ویشمل المرفق الفسیح الذي تبلغ مساحتھ 

متراً وبالحجم األولمبي یتكون من ثمانیة مسارات، واستدیوھات  50متر مربع، مسبحاً داخلیاً بطول ألف  58
فة وخارجیة لبادل تنس، ومالعب كرة قدم داخلیة مكیّ مخصصة للتدریبات الریاضیة، ومرافق لریاضة ا

في الھواء  اصطناعیة وطبیعیة. كما یضم المركز مرافق مخصصة لریاضة الجمباز والتمارین الریاضیة
وریاضة االسكواش والبولینج والتنس وألعاب المضمار والمیدان والكرة الطائرة وكرة السلة الطلق 

عملیة التعافي بعد حمامات البخار والجاكوزي لدعم لتدلیك الریاضي ووالرمایة، باإلضافة إلى خدمات ا
 ممارسة التدریبات الریاضیة.

 
ویستضیف "اتزان" العدید من األكادیمیات المتخصصة في الجمباز والسباحة وكرة القدم، وذلك بھدف 

     تقدیم أفضل تجربة ریاضیة لألطفال لیتمكنوا من تنمیة مھاراتھم. 
 

كیلومتر یقدم مجموعة  1بطول  Blue-flagوسیتم قریباً افتتاح مسبح خارجي وشاطئ خاص معتمد من 
 كبیرة من أنشطة الریاضات المائیة لقضاء وقت رائع بصحبة العائلة.  

 
األصیلة  وجذوره ةالغنی"إرث"  ثقافةتجاه وفائھ الذي یتضح جلیا في مفھوم التوازن  "اتزان"  جسدوی

ً عام 24على مدار الـ عمل  حیث. الراسخة موطن لبطولة زاید الریاضیة المرموقة ومنظم ك الماضیة ا
نیویورك  ھابما فیعلى المستوى الدولي والذي أقیم في عدد من مدن العالم المرموقة ماراثون زاید ل

 .كوجھة ریاضیة رائدة في العاصمة ھذا األرث العریق علىالمركز  بنيیسكما والقاھرة، 
 

ویدعم "اتزان" مھمة "إرث" المتمثلة في تزوید ضیوفھ بمجموعة كبیرة من خیارات اللیاقة البدنیة ووسائل 
 الراحة و الترفیھ لالستمتاع بحیاة متوازنة. 

 
، Etizan.aeتطبیق "اتزان"، أو زیارة الموقع اإللكتروني تحمیل لمزید من المعلومات أو للحجز، یرجى 

 . 4975020 2 971+تف أو االتصال على رقم الھا
 
 

 انتھى
 

 نبذة عن فندق "إرث"
یعد إرث، المعروف سابقاً باسم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، وجھة فریدة من نوعھا للضیافة اإلماراتیة األصیلة والمأكوالت 

والترفیھ في قلب أبوظبي وبالقرب من جامع الشیخ زاید الكبیر. وتتمثل مھمة إرث في تجسید مالمح الضیافة اإلماراتیة من خالل تقدیم 
فیال،  13جناحاً و 42غرفة و 237جودة والخدمة. وتتمیز أماكن اإلقامة المعاد تصمیمھا في الفندق الذي یضم أعلى مستویات ال

بمساحاتھا المناسبة للعائالت. ویضم إرث أیضاً مرافق شاملة لتناول الطعام والترفیھ. وتشمل ھذه المرافق الشاطئ الخاص المعتمد من 
Blue-Flag  یقع تحت مظلة عالمة مركز "اتزان" والمسبح وحدیقة الفي الجذابة باإلضافة إلى مركز ترفیھي داخلي وخارجي
 تموینومساحات مخصصة للفعالیات واالجتماعات تشمل قاعة اجتماعات جدیدة، ووحدة  مختلطة ریاضیة االتیضم صالتجاریة، و



 
 
 
 
 
 
 

 
ات تورید الطعام والفعالیات. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع مركزیة سیتم افتتاحھا قریباً تھدف إلى استكمال خدم

  .erth.aeاإللكتروني 
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