
FERRARI WORLD ABU DHABI 
عالم فيراري أبوظبي



FERRARI WORLD ABU DHABI
Experience the thrill of living life in the fast lane 
at Ferrari World Abu Dhabi. Offering a plethora of rides 
and attractions, as well as themed stores and restaurants,
it is the largest indoor amusement park in the world. 

Strap yourself into any of the adrenaline-pumping rides 
and push the limits of speed on thrills such as Tyre Twist,
G Force, V12 and the most exhilarating of them all,
the Formula Rossa - the fastest roller coaster in the world. 
Adventure-seekers will be launched to a speed of 240km/h 
in under 5 seconds and experience a rush of 4.8Gs. 

Discover the legacy of Ferrari and its rich heritage
with a walk through Galleria Ferrari and admire
the ultimate display of its legendary cars up close.
Younger guests can enjoy hours of entertainment
while they learn to drive for the first time at Junior GT
or enjoy a 4-D fantasy dreamscape at Speed of Magic.

عالم فيراري أبوظبي
اختبر متعة ا�ثارة والتشويق مع الطرقات السريعة في عالم فيراري 

أبوظبي. الذي يوفر لك مجموعة كبيرة من ا�لعاب والمرافق الترفيهية 
الممتعة، با�ضافة إلى تشكيلة من المحالت والمطاعم المميزة، كما أنه 

يعتبر أكبر مدينة ترفيهية مغطاة في العالم.

ضع حزام ا�مان واصعد على متن إحدى ألعاب الركوب المثيرة للغاية، 
وتخّطى حدود السرعة في تجارب مليئة بالتحدي مثل لعبة تاير تويست، 

جي فورس، ڤي ١٢ با�ضافة إلى فورموال روّسا، أكثر ا�لعاب تشويًقا،
حيث تعتبر أسرع إفعوانية في العالم. سوف ينطلق الباحثون عن 

المغامرة بسرعة ٢٤٠ كم في الساعة في غضون ٥ ثواٍن ويجربوا متعة 
النزول السريع بسرعة ٤٫٨ متر في الثانية.

ى من  ف على أسطورة فيراري وإرثها الغني من خالل جولة تتـمشَّ تعرَّ
خاللها تستمتع أرجاء غاليريا فيراري تستمتع عن قرب بمشاهدة المركبات 

ا�سطورية المعروضة التي سوف تثير إعجابك بالتأكيد. يمكن �حبائنا 
الصغار االستـمتاع لساعات مليئة بالمرح وهم يتعلمون القيادة �ول مرة 

في جونيور جي تي، أو قضاء أوقات مليئة بالمرح في مالذ ا�حالم الرباعي 
ا�حالم في سرعة السحر.
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YAS WATERWORLD 
عالم ياس المائي



YAS WATERWORLD
Make a big splash into a sea of fun, as you navigate through
the attractions at Yas Waterworld, a themed water park based 
on the legend of the lost pearl and the adventures of Dana. 
Whether you are a serious adventure-seeker or just looking to 
cool off and have some fun, each of the 43 adrenaline-pumping 
rides, slides and attractions will surely leave you coming back 
for more. 

Choose from four levels of thrill to determine the course of your 
exhilarating journey. Ride the world’s largest surf-able sheet 
wave at Bubble’s Barrel, drop into Dawwama, a 20-metre high 
funnel, or Liwa Loop for an ultimate adrenaline rush. 

The not so brave-hearted can relax and cool down at the 
winding lazy river or Marah Fortress with six slides, 
water-shooting geyser and cannons. All that time spent in the 
water will definitely help you work up an appetite. Choose from 
a range of delicious culinary offerings that will satisfy all palates.

عالم ياس المائي
ِعش أجواًء من المرح ودع رشرشة المياه تتطاير وأنت تتنّقل من وجهة 

ترفيهية إلى أخرى في عالم ياس المائي، الحديقة المائية المميزة 
المستوحاة من مغامرات الفتاة دانا في أسطورة اللؤلؤة المفقودة. سواء 

كنت من الباحثين عن المغامرات الحقيقية أو تتطّلع فقط لالستـمتاع 
بأوقات مليئة بالتسلية، فإّن بانتظارك ٤٣ لعبة ركوب مثيرة، مزالجات مائية 

ومرافق ترفيهية أخرى سوف تجعلك تعاود زيارتها مرات ومرات.

اختر من بين أربعة مستويات من ا�ثارة لتحديد مسار رحلتك المبهجة. 
استـمتع بركوب أضخم حوض لركوب ا�مواج االصطناعية في العالم 

مع لعبة ببلز بارل. أسِقط نفسك في أنبوب الدّوامة من ارتفاع ٢٠ متًراو ليوا 
لوب في مغامرة بغاية ا�ثارة.

أما بالنسبة لضعاف القلوب، فيـمكنهم االستـمتاع في نهر االسترخاء 
ج أو في قلعة المرح مع ستة مزالجات مائية أو من خالل إطالق  المتعرِّ
المدافع المائية الساخنة. إن االستـمتاع با�نشطة المائية وبذل الجهد 

سوف يزيد من شهيتك للطعام بالتأكيد. لذا، اختر من بين تشكيلة 
واسعة من المأكوالت اللذيذة التي تناسب جميع ا�ذواق.
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GOLF
الجولف



GOLF
Tee off in style at any of the three premium championship 
golf courses in Abu Dhabi. The Abu Dhabi Golf Club, 
Saadiyat Beach Golf Club and Yas Links offer extraordinary 
facilities and services that will exceed your every 
expectation. 

The Abu Dhabi Golf Club, modelled to look like a large 
winged falcon perched atop a golf ball, offers 7,334 yards 
of lush fairways and 3,299 yards of garden course, 
flourishing greens and more than 90 challenging bunkers. 

The Arabian Gulf’s first beachfront course, Saadiyat Beach 
Golf Club provides amateur as well as seasoned golfers 
with world-class amenities and practice facilities, for an 
unparallelled golf experience. Designed by Gary Player, 
this 18-hole course is fringed by pristine white beaches
and sapphire waters of the Arabian Gulf. 

For more information please contact the Concierge.

الجولف
استـمتع بلعبة الجولف بأسلوب عصري ضمن واحد من ثالثة مالعب 
مميزة في إقامة البطوالت في أبوظبي. يوفر كل من نادي أبوظبي 

للجولف ونادي شاطئ السعديات للجولف وياس لنكس مرافق 
وخدمات استثنائية ستفوق جميع توقعاتك بالتأكيد.

نادي أبوظبي للجولف، والمصمـم على شكل صقر كبير يعتلي كرة 
جولف، يوفر ملعًبا يمتد على مساحة خضراء تصل إلى ٧٬٣٣٤ ياردة و

٩٠ بقعة ترابية للتحدي.

أما نادي شاطئ السعديات للجولف، فيعتبر أول ملعب تنس مطل 
على البحر في الخليج العربي، حيث يوفر أرقى المستويات العالمية 

من حيث المرافق التي تمنح العبي الجولف تجارب ال ُتضاهى. تم 
تصميـم هذا الملعب من قبل غاري بالير، ويمتاز بوجود ١٨ حفرة 

وتحيطه الشواطئ البيضاء ومياه الخليج العربي الفيروزية.

للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بأحد موظفي مكتب خدمات 
االستقبال وا�رشاد.
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مسجد الشيخ زايد
SHEIKH ZAYED

GRAND MOSQUE 



SHEIKH ZAYED GRAND MOSQUE
One of the world’s largest mosques, with the capacity 
to hold close to 41,000 worshippers, the Sheikh Zayed Grand 
Mosque is an architectural marvel. Featuring 82 domes, over 
1,000 columns, 24 carat gold gilded chandeliers as well as the 
world’s largest hand knotted carpet, the mosque is considered 
to be one of the most significant places of worship in the 
country. 

The mosque is best visited at sunset as the ivory white
façade beautifully reflects the sun, as well as the moonlight, 
offering a wonderful opportunity for photography. 
There is no entry fee charged and the general visiting 
hours are at 9:00 am and 10:00 am Saturday to Thursday. 
Last entry is at 9:30 pm. 

مسجد الشيخ زايد
يعتبر مسجد الشيخ زايد الكبير واحًدا من أكبر المساجد في العالم، 
ويستوعب قرابة ٤١٬٠٠٠ من المصلين. كما يمتاز بكونه تحفة معمارية 

وصرًحا إسالمًيا بارًزا في مدينة أبوظبي. ومن معالمه المميزة وجود ٨٢ 
قبة وأكثر من ١،٠٠٠ عمود اسمنتي، إضافة إلى ثريات مطلية بالذهب 

وأكبر سجادة مصنوعة يدوًيا في العالم أنه احد االماكن البارزة للتعبد 
في الدولة. 

تعد أوقات الغروب من أفضل أوقات الزيارة لهذا المسجد، حيث 
تعكس واجهة المسجد البيضاء أشعة الشمس وضوء القمر في 

مشهد رائع اللتقاط الصور الجميلة. الدخول مجاني للسائحين، وأوقات 
الزيارة المعتادة هي ٩:٠٠ صباًحا و١٠:٠٠ صباًحا من السبت إلى الخميس. 
مع فائق احترامنا لكم، نود إعالمكم بأن آخر وقت للدخول هو ٩:٣٠ 

مساًء. 
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MANARAT AL SAADIYAT
منارة السعديات



MANARAT AL SAADIYAT
Literally meaning ‘the place of enlightenment’, 
Manarat Al Saadiyat is a 15,400 square metre arts 
and culture centre, which aims to bring the vision 
of the island to life. Situated on Saadiyat Island, 
this venue plays host to exhibitions, as well as educational 
and cultural programmes that are dedicated to creating
awareness and understanding about the art and culture 
of the region. 

Visit this cultural hub to get a peek into the rich heritage 
of Abu Dhabi.

منارة السعديات
تعني حرفًيا "مكان التنوير الثقافي"، وهي عبارة عن مبنى بمساحة 
١٥،٤٠٠ متر مربع مخصص كمركز فني وثقافي لتسليط الضوء على 

جزيرة السعديات. تقع المنارة في المنطقة الثقافية من الجزيرة، 
وتستضيف معارض فنية متنوعة وبرامج تعليـمية وثقافية لتعزيز 

الوعي حول الجوانب الفنية والثقافية التي تتـميز بها المنطقة.

ل بزيارة المركز الثقافي لالطالع على ا�رث الغني الذي تمتاز به  تفضَّ
أبوظبي. 
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COOKING CLASSES
دروس تعليـم الطهي



SPICE SPOONS
Step behind the scenes of Arabian or Thai gastronomy 
with this richly interactive cooking experience that is 
designed to immerse you in the art, colourful local culture 
and traditional heritage of Middle Eastern or Thai cuisine.

Enjoy a captivating local market experience and master 
each cuisine’s distinctive flavour balance as you learn to 
cook a series of authentic dishes. Dine on your creations 
and leave with wonderful memories and impressive new 
skills to entertain family and friends.

دروس تعليم الطهي
ألِق نظرة خلف كواليس المطبخ العربي أو التايالندي مع هذه 
التجربة التي تصطحبك في رحلة عبر الفن والثقافة والتقاليد 

المحلية لمطابخ الشرق ا�وسط أو تايالند الساحرة.

تعلم طريقة صنع ا�طباق ا�صيلة في أجواء تشبه ا�سواق 
المحلية حيث يمكنك اكتشاف أسرار الطعم المميز لهذه الثقافات، 

ة ما صنعت يداك وأبهرهم بمهاراتك الجديدة. ومن ثم شارك ا�حبَّ
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YOGA
اليوغا



YOGA 
The perfect way to attain complete balance of the body, 
mind and soul is through the regular practice of yoga. 
Hot Vinyasa Flow Yoga involves a series of energetic 
exercises performed in a room heated to 85 to 90 degrees. 
The heat allows muscles to become agile and ease through 
the entire ritual.

Eastern Mangroves Hotel & Spa allows you to indulge in an 
ultimate cleansing and revitalising experience. Immerse your 
senses in a 75-minute session that offers the benefits of Hot 
Vinyasa Flow Yoga combined with 40-minutes of the Turkish 
Hammam ritual for a unique experience. The rigorous yoga 
exercise detoxifies the body, deepens the breath and enhances 
mental clarity while the hammam treatment revives the skin. 

اليوغا
تعد ممارسة تمارين اليوغا من أفضل الطرق للحصول على توازن مثالي 

للجسم والعقل والروح. حيث تتضمن يوغا فينياسا فلو الساخنة مجموعة 
من التـمارين النشطة التي يتـم ممارستها في غرفة ساخنة تتراوح حرارتها 

ما بيـن ٨٥ إلى ٩٠ درجة. إذ تعمل الحرارة على جعل العضالت أكثر رشاقة 
وأسهل حركة من خالل ممارسة طقوس هذا النوع من اليوغا بالكامل.

يتيح لك فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا الفرصة كي تدلل نفسك 
بتجربة غاية في الروعة، تستعيد من خاللها شبابك وتستـمتع بأقصى 

درجات النظافة والحيوية. أنِعش أحاسيسك في جلسة تستغرق ٧٥ 
دقيقة تنعم من خاللها بفوائد يوغا فينياسا فلو الساخنة مع ٤٠ دقيقة 

ام التركي في تجربة فريدة من نوعها. إن ممارسة  من طقوس الحمَّ
تمارين اليوغا القاسية تعمل على تخليص الجسم من السموم، وتمنحك 

ام  القدرة على التنفس بعمق با�ضافة إلى تعزيز صفاء الذهن. أّما الحمَّ
التركي فإنه يعمل على تنقية وانتعاش البشرة ويمنحها رونًقا وجماًلا. 
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KAYAKING 
التجديف



KAYAKING 
Encompassing thousands of hectares of land along 
the UAE shoreline, the mangroves form an integral
part of the coastal ecosystem. 

Book a kayaking package and our experienced 
and knowledgeable team will guide you through
the mangroves and explain the importance of their 
existence. Get a chance to admire numerous creatures 
such as turtles, snappers, grunt fish, sea bream, 
crustaceans, as well as birds in their natural habitat. 

Activity provided by a third party operator.

التجديف
على امتداد آالف الهكتارات الممتدة على طول سواحل دولة ا�مارات، تنتشر 

ل جزًءا ال يتجزأ من النظام البيئي الساحلي لهذه  أشجار القرم لتشكِّ
المنطقة.

احجز باقة التجديف، وسوف يقوم فريقنا من أصحاب الخبرة والمعرفة 
بإرشادك خالل المرور من بين أشجار القرم وتوضيح أهمية وجودها في 

المنطقة. واحصل في الوقت ذاته على فرصة االستـمتاع بمشاهدة الكثير 
من الطيور النادرة والمخلوقات البحرية في بيئتها الطبيعية مثل السالحف، 

سمك الحمرا، سمك الناخر والقشريات.

هذا النشاط ُيدار من قبل طرف ثالث.
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BEACHES
الشواطئ



BEACHES
Abu Dhabi boasts a number of breathtaking beaches 
that make up its coastline. They are the perfect spot 
to spend the whole day soaking up the sun and escape 
the hustle and bustle of the city.

There are a number of beaches along the Corniche 
offering amenities such as sun loungers, cabanas, gardens 
and restaurants. Non-swimmers will receive complimentary 
lessons from professionals at the wakeboard “park”. A nine 
kilometre stretch of pristine white sands, Saadiyat Public Beach 
is where hawksbill turtles nest, dune grasses sway gently in the 
breeze and sapphire waters lap the shore. Spend a day out 
at the beach and take advantage of year-round sunshine.

Al Bateen Beach overlooks Hudariyat Island and the Hudariyat 
Bridge on the west side of Abu Dhabi. Frequented for both 
swimming and fishing, this beach is lined by palm trees 
and the section on the eastern side is for families only. The first 
private beach club on Saadiyat, Saadiyat Beach Club is a great 
venue to laze around at a personal cabana or on a sun lounger 
as you immerse yourself in calming serenity.

Offering crystal clear waters, soft white sand and views 
of the lush green mangroves on one side, Yas Beach 
is Yas Island’s only beach. Escape to this tranquil hideaway 
and sip on a refreshing sundowner served at the licensed
beach bar as you gaze out at the azure waters. 

الشواطئ
تفخر أبوظبي بعدد ليس بالقليل من شواطئها اäسرة الممتدة على سواحلها 

البحرية. حيث تعتبر هذه الشواطئ من الوجهات المثالية لقضاء يوم كامل من 
االستـمتاع تحت أشعة الشمس والتخلص من صخب المدينة وضجيجها.

هنالك عدد من الشواطئ الممتدة بمحاذاة الكورنيش تمتاز بخدمات مميزة مثل 
ة الشمسية، الكابانا، الحدائق والمطاعم. وسوف يحظى ا�شخاص الذين ال  ا�سرَّ

ُيجيدون السباحة بدروس مجانية على يد مدربين من أصحاب الخبرة في الويك 
بورد "بارك". أما على امتداد تسعة كيلومترات من الرمال الشاطئية البيضاء، يوجد 

شاطئ السعديات العام، حيث تنتشر أعشاش السالحف وحشائش الكثبان 
الرملية التي تتـمايل بلطف مع نسائم البحر العليلة. استـمتع بقضاء يوم على 

الشواطئ المشمسة على مدار العام.

يطل شاطئ البطين على جزيرة وجسر الحديريات في الجانب الغربي من 
أبوظبي. يمتاز هذا الشاطئ بكونه وجهة رائعة لالستـمتاع بالسباحة والصيد 

على حٍد سواء، حيث تمتد حوله أشجار النخيل الخصبة، أما الجانب الشرقي منه 
فهو مخصص لدخول العائالت فقط. وهناك شاطئ السعديات، الذي يضم 

نادي شاطئ السعديات، وهو أول نادي شاطئي خاص يمنحك فرصة االسترخاء 
ة الشمسية وأنت تنعم بأقصى  في الكابانا الشخصية أو االستـمتاع فوق ا�سرَّ

درجات الهدوء والسكينة.

أما جزيرة ياس، فتتـميز بشاطئ طبيعي واحد، حيث المياه الزرقاء الصافية 
والرمال البيضاء الناعمة وا�طالالت الخالبة على أشجار القرم.

ابتعد عن صخب المدينة باتجاه هذا المالذ الهادئ، واستـمتع بمذاق المشروبات 
صة وأنت تتأمل روعة  م لك في االستراحة الشاطئية المرخَّ المنعشة التي تقدَّ

المياه الفيروزية المتçلئة.
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ABU DHABI PEARL JOURNEY
رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي



ABU DHABI PEARL JOURNEY
For hundreds of years, the world’s finest pearls were found
in the sapphire waters of the Arabian Gulf. Guests and 
visitors now have the unique opportunity to learn about and 
experience the ancient pearling traditions that were once the 
main source of income for inhabitants of the region, with a 
special Abu Dhabi Pearl Journey.

Immerse yourself in the breathtaking views of the mangroves
as you board an authentic dhow boat. Indulge in traditional 
Arabic coffee and snacks while hearing the stories of times 
gone by from your Emirati host. Enrich yourself with 
knowledge about this centuries-old tradition and 
once-thriving industry of Emirati culture. Observe the art of 
opening oysters to reveal the prized pearl, your special 
memento of your Abu Dhabi Pearl Journey.

Activity provided by a third party operator.

رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي
ارة أفخر أنواع اللؤلؤ الطبيعي من  على مدار مئات السنين، استخرج البحَّ

ار فرصة فريدة لمعرفة  مياه الخليج العربي. واäن، لدى الضيوف والزوَّ
وتجربة التقاليد القديمة في صيد اللؤلؤ، والذي كان في البداية مصدر 

الدخل الرئيسي لسكان المنطقة، وذلك من خالل رحلة البحث عن 
اللؤلؤ المميزة في أبوظبي.

استمتع باطالالت أشجار القرم التي تحبس ا�نفاس وأنت على متن 
قارب الداو التقليدي. دلِّل نفسك بالمذاق ا�صيل للقهوة العربية 

والمأكوالت الخفيفة بينـما تستـمع إلى أروع قصص الماضي التي 
يرويها لك دليلك ا�ماراتي. امنح نفسك مزيًدا من المعرفة عن روعة 

الزمن الجميل وتجارة صيد اللؤلؤ التي ازدهرت على مدى قرون ويعتبرها 
ف على كيفية فتح  ا�ماراتيون جزًءا من حضارتهم التي يعتزون بها. تعرَّ

المحار واستخراج لؤلؤة ثمينة لتحتفظ بها كتذكار وتسترجع معها 
متعة ا�وقات الجميلة في رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي.

هذا النشاط ُيدار من قبل طرف ثالث.
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BIKING
ركوب الدراجات



BIKE RENTAL
Soak up the tranquil and natural surroundings of the 
Eastern Mangroves landscape with a relaxing bicycle ride 
along the spectacular shoreline, with views over the lush 
mangroves. The 4 km promenade, known locally as the old 
Corniche, offers unrivalled views out over the protected 
nature reserve.

Bicycle rental is available daily from 6:00 am until one hour 
before sunset. 

For more information, please contact the Workout Room 
on extension 1152.

استئجار الدراجات الهوائية
تمعن بهدوء أجواء القرم الشرقي مع رحلة مريحة على شواطىء 

ساحرة مطلة على أشجار القرم الملهمة. ُتعرف بروميناد القرم 
الشرقي، التي تبلغ مسافته ٤ كم، بالكورنيش القديم، ويقدم مناظر 

تطل على المحمية الطبيعية التي تفوق الخيال في الجمال.

يتوفر استئجار الدراجات الهوائية من الساعة ٦ صباًحا وحتى ساعة قبل 
غروب الشمس.

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالصالة الرياضية على ملحق ١١٥٢.
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STAND UP PADDLE
BOARDING

التجديف الواقف



STAND UP PADDLE BOARDING (SUP)
Originating in Hawaii, stand up paddle boarding is becoming 
increasingly popular all around the world. An easier and more 
relaxing water sport than surfing, it improves cardiovascular 
fitness, muscular endurance and balance, and is a fun 
experience to share or enjoy in blissful solitude.

Join one of the Stand Up Paddle (SUP) tours of the Eastern 
Mangroves. Meet at the Eastern Mangroves Hotel Marina 
and enjoy a revitalising 60 to 75 minute excursion. 
Alternatively, Stand Up Paddle Boards can be rented for 60 
minutes anytime during the day, should you prefer an 
independent adventure. For daily timings please contact a 
member of our concierge team.

التجديف الواقف
نشأت هذه الرياضة في جزيرة هاواي، وهي تزداد شعبية حول العالم. 

تعتبر هذه الرياضة المائية أسهل وأكثر إسترخاًء من ركوب ا�مواج 
وتساعد على تحسين اللياقة البدنية والتوازن، وهي تجربة ال تنسى في 

الهدوء الملهم.

انضم الى إحدى جوالت التجديف للتجديف الواقف في أجواء القرم 
الشرقي التي تبدأ من ميناء فندق القرم الشرقي وتستمر لغاية ٦٠-٧٥ 
دقيقة. من الممكن تأجير اللوح للتجديف الواقف لمدة ٦٠ دقيقة خالل 
النهار لمن يفضل تجربة مستقلة. لçوقات اليومية، يرجى االتصال  بأحد 

موظفي مكتب خدمات االستقبال وا�رشاد.
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SUNSET TOUR &
DAYLIGHT CRUISE

 جولة غروب الشمس 
ورحلة بحرية تحت أشعة الشمس



جولة غروب الشمس ورحلة بحرية تحت 
أشعة الشمس 

استمتع برحلة بحرية رائعة إلى جزيرة السمالية التابعة لنادي تراث 
ا�مارات، مع مناظر ساحرة وخالبة من إبداع فن العمارة ا�ماراتية التراثية 

المطلة على الواجهة البحرية، واستمتع أيًضا بمشاهدة الحيوانات 
ا�ليفة كالغزال البرية أثناء تجولها وغابات أشجار القرم، وأسماك 

الدلفين وطيور النحام التي قد ُتذهلك بظهورها أحياًنا. 

إنها طريقة رائعة لتتعرف على جوانب مختلفة من الحياة في أبو ظبي، 
كما أنها تمنحك فرصة اللتقاط العديد من الصور طوال الرحلة.

هذا النشاط ُيدار من قبل طرف ثالث. 

SUNSET TOUR & DAYLIGHT 
CRUISE
Depart the hotel and cruise gently around Samaliyah 
Island – part of the UAE Heritage Club, with unique views 
of traditional Emirati architecture on the beachfront, wild 
gazelles along the mangroves and occasionally spotting 
dolphins and flamingos. 

A great way to get a different perspective of Abu Dhabi 
with plenty of photo opportunities along the way.

Activity provided by a third party operator.
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مالذ إلى شاطئ الجزيرة 
ISLAND BEACH GETAWAY



مالذ إلى شاطئ الجزيرة
بعد مغادرة الفندق استمتع برحلة بحرية تمتد من ٢٠ إلى ٣٠ دقيقة 

(حسب أحوال المّد والجزر) إلى شاطئ رملي طبيعي خالب حيث 
سيقوم مرافقك الشخصي بتجهيز كراسي االستلقاء والمظالت 

الشمسية، وسيزودك بمعدات الغطس، با�ضافة إلى المرطبات 
والساندويشات الشهية.

إنها الطريقة ا�مثل للهروب من نمط حياة المدينة الصاخب والتركيز 
على استكشاف الجانب الطبيعي �بو ظبي. للمزيد من التفاصيل، يرجى 

االتصال بأحد موظفي مكتب خدمات االستقبال وا�رشاد.

هذا النشاط ُيدار من قبل طرف ثالث.

 

ISLAND BEACH GETAWAY
Depart the hotel and cruise approximately 20 to 30 minutes to 
a natural sandbank beach location (depending on tidal 
conditions), your private skipper will set up deckchairs and 
umbrellas in addition to providing snorkelling equipment, 
beverages and sandwiches.

A great way to get away from the city and explore a more 
natural side of Abu Dhabi. Ask Concierge for more details.

Activity provided by a third party operator.
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جوالت بطائرة "سي وينجز" المائية
SEAWINGS SKY SAFARI



SEAWINGS SKY SAFARI
Recline in your leather seat and enjoy a scenic trip to Sir Bani 
Yas with a seaplane flight by Seawings. Offering a special 
package that includes a guided Nature & Wildlife Drive, you can 
expect to see free-roaming wildlife such as cheetahs, giraffes 
and Arabian Oryx, wonderful scenery, and also enjoy a set lunch 
at Desert Islands Resort & Spa by Anantara. You are sure to 
create lasting memories during this fun day trip!

Seating up to nine passengers, flights are available From Yas 
Island in Abu Dhabi (55 minutes) or Dubai Creek in Dubai (1 hour 
10 minutes). You can make your trip to Sir Bani Yas even more 
special by turning your flight into a private charter for you, your 
loved ones and friends!

Prices range from Dh 2,999 per person.   
Visit www.seawings.ae or ask Concierge for more information.
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جوالت بطائرة "سي وينجز" المائية
استمتع واسترخ على مقعد جلدي فخم ومريح حيث ترافقك مشاهد في 

غاية الروعة خالل رحلتك إلى جزيرة صير بني ياس على متن طائرة "سي 
وينجز" المائية. وستتاح أمامك أيًضا الفرصة الستكشاف الطبيعة والحياة 

البرية المتاخمة برفقة مرشد سياحي. إنها رحلة ستحظى من خاللها 
بمشاهدة الحيوانات البرية الطليقة كالفهود والزرافات والمها العربية، إلى 

جانب مناظر ساحرة وآسرة. كما ستستمتع بتناول وجبة غداء من قائمة 
طعام مميزة في منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا. وبال أدنى شك، 

ستعيش ذكريات ال ُتنسى خالل يوم الرحلة الممتع هذا!

تتسع الطائرة لتسعة ركاب كحد أقصى، وتتوفر الرحالت الجوية انطالًقا 
من جزيرة ياس في أبوظبي (٥٥ دقيقة) أو خور دبي في دبي (ساعة و١٠ 

دقائق). بإمكانك أن تجعل رحلتك إلى صير بني ياس أكثر خصوصية ومتعة 
من خالل استئجار الطائرة لالستمتاع بها بنفسك، مع أصدقائك وأحبابك!

تتراوح ا�سعار من ٢٩٩٩ درهًما للشخص الواحد.

للمزيد من المعلومات وا�رشادات، قم بزيارة www.seawings.ae أو االتصال 
بأحد موظفي مكتب خدمات االستقبال وا�رشاد.



SPEND A DAY IN AUTHENTIC ARABIA

اقِض يوًما في جّو من ا�صالة في
حضن الجزيرة العربية



SPEND A DAY IN AUTHENTIC 
ARABIA
Escape the city for a day and embrace the spirit of epic 
Arabian adventure as you explore the towering dunes of the 
majestic Rub’al Khali desert.

Enjoy a sumptuous lunch at Qasr Al Sarab Desert Resort by 
Anantara, and take part in a desert activity, surrounded by 
some of the world’s tallest sand dunes.

Starting from AED 775* per person.

For more information, call 02 895 8622 or email 
activitiesqas@anantara.com

*Subject to 10% service charge and 6% tourism fee. Terms & conditions apply.
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اقِض يوًما في جّو من ا�صالة في حضن 
الجزيرة العربية

ابتعد عن ضجيج المدينة وزحمة البشر واستمتع بروح المغامرة العربية 
ا�سطورية بينما تقوم باستكشاف تشكيالت الكثبان الرملية المرتفعة 

في صحراء الربع الخالي الساحرة. واستمتع كذلك بعشاء فخم في 
قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا، وشارك في أنشطة الصحراء 

المختلفة وسط الكثبان الرملية ا�على ارتفاًعا في العالم.

ابتداًء من ٧٧٥ درهًما@ للشخص الواحد.

للمزيد من المعلومات، ُيرجى االتصال بهاتف رقم ٨٦٢٢ ٨٩٥ ٠٢ أو عبر 
activitiesqas@anantara.com البريد ا�لكتروني

@تخضع ا�سعار �ضافة ١٠٪ رسوم خدمة و ٦٪ رسوم سياحة. خاضع للشروط وا�حكام.


