
MOUNTAIN BIKING.
ركوب الدراجات الـجبلية.



ركوب الدراجات الـجبلية
بعيداً عن رفاهية الـمنتجع وعبر أكثر الـمناطق الوعرة على جزيرة صير بني 
ياس، انطلق في مغامرة شّيقة على متن دراجتك الجبلية. حيث ستأخذك 
هذه الرحالت الشخصية التي يرافقك فيها مرشد خبير إلى بعض أجمل 

مناطق الـجزيرة وأكثرها تشويًقا لتحافظ على لياقتك البدنية أثناء 
استـمتاعك بالـمشاهد البديعة من حولك. تتوفر مجموعة من الـمسارات 

الـجبلية الـمناسبة للرياضيين والهواة على حد سواء. 

ننصحك باصطحاب كاميرتك، فهذه الـمنطقة غنية بالـحياة البرية الفريدة، 
مـما يـمنحك الكثير من الفرص اللتقاط صور مدهشة.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن ١٠ أعوام للمسار المتقدم                                          

وعام واحد للمسار السهل.

MOUNTAIN BIKING
Leave the comfort of the resort behind as you pedal across
the more rugged areas of Sir Bani Yas Island on your mountain
bike. Personal guided tours take you to some of the island’s
most interesting areas and keep you in shape while you enjoy
the views. Different mountain bike routes cater to both 
experienced and inexperienced riders. 

Do not forget your camera as this region is rich with unique 
wildlife which offers an excellent opportunity for photography.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 10 years old for the advanced route and 1 year 
old for the easy route. 
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KAYAKING.
التجديف على قوارب الكاياك.



التجديف على قوارب الكاياك
إن رحلة التجديف في الـمياه الشفافة الـمحيطة بالـجزيرة يجب أن تكون 

على قائمة أنشطتك لتتعرف على الطبيعة الساحرة، فالـمياه الهادئة 
مثالية وستثريك بـمشاهد مذهلة للطبيعة ا«سرة والحياة البرية. وسيتـم 

تزويدك با¾رشادات الالزمة قبل االنطالق في رحلة التجديف.

القرم الشرقي
تأخذك قوارب التجديف في رحلة عبر غابات أشجار القرم الغناء في 

الجانب الشرقي من الـجزيرة الذي يعد أجمل مناطق التجديف في جزيرة 
صير بني ياس وأكثرها سحًرا. نحن نرحب بالـمجدفين باختالف مستويات 

خبرتهم، ولكن، نظًرا Âنظمة الـمد والـجزر الطبيعية في الجزيرة، فإن 
جولة التجديف في منطقة القرم الشرقي تتوفر فقط في حاالت الـمد 

الـمرتفع.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن ثمان أعوام.

يجب أن يتقن المشاركون السباحة.

KAYAKING
To experience Sir Bani Yas Island’s natural wonder in full,
a kayaking trip is not to be missed. The quiet waters are 
perfect for paddling and will provide an appreciation of the 
stunning nature and wildlife. Instructions are provided before all 
kayaking trips.

Eastern Mangrove
Our guides will take you through the mangroves on the island’s
eastern side, to explore the most beautiful kayaking area
on Sir Bani Yas Island. Beginners as well as experienced 
kayakers are welcome. However, due to the island’s natural 
tidal systems, the Eastern Mangrove kayaking route is only 
available at high tide.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions. 
Participants must be confident swimmers. Minimum age to join this activity is 8 
years old. 
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SNORKELLING. الغوص.



SNORKELLING
Our Watersports Centre offers a range of adrenaline-pumping
activities including snorkelling for beginners and experts, under 
the supervision of professional instructors who will introduce 
you to the beautiful sights of the underwater world.

Discover the secrets of the world beneath the surface
of the water. No trip to Sir Bani Yas Island is complete
without exploring some of the beautiful reefs on a guided 
snorkelling expedition. A colourful underwater world,
rich with marine life, awaits. 

This activity is only available for confident swimmers. Please note this activity is 
subject to availability and weather conditions. This activity is offered by a third 
party operator. Minimum age to join this activity is 8 years old. 

الغوص
يمنحك مركز الرياضات المائية لدينا العديد من اÂنشطة الحماسية، ومن 

ضمنها الغوص، حيث يمكن ممارستها من قبل المبتدئين وأصحاب الخبرة. 
يمكنك االستـمتاع بالغوص تحت إشراف مدربين معتمدين سيقومون 
بمساعدتك للتعرف على أروع ما يمكن أن تشاهده عيناك ضمن عالم 

الطبيعة الموجود تحت المياه.

اكتشف أسرار وخفايا العالم المخبأة تحت سطح المياه. رحلتك إلى جزيرة 
صير بني ياس ال تكتـمل من دون استكشاف بعض الشعاب المرجانية 

الجميلة في رحلة غوص يرشدك فيها أحد المختصين. بانتظارك عالم 
مليء بالمتعة ضمن حياة بحرية زاهية بألوانها.

إتقان السباحة هو شرط للمشاركة في هذا النشاط. يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر 
وحاالت الطقس. نشاط الغوص يدار من قبل طرف ثالث. ويجب أن ال يقل سن المشاركين في 

هذا النشاط عن ثمان أعوام.
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ARCHERY.

الرماية بالقوس.



الرماية بالقوس
تعتبر الرماية بالقوس من التقاليد العربية العريقة. واليوم يـمكنك أيًضا 

أيضÇ اختبار مهارتك في الرماية عبر هذا النشاط الـممتع بصحبة جميع أفراد 
عائلتك. حيث تعتبر الرماية بالقوس في منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة 

أنانتارا الطريقة اÂمثل لـممارسة هذه الرياضة وسط أجواء ال مثيل لها.

استـمتع بالتدرب على هدفك من على بعد خمسة أمتار وحتى ٣٠ متًرا. 
سواًء كنت مبتدًئا أو محترًفا، فقد أعددنا لك مجموعة من الـمعدات 

وأساليب التدريب لنضمن لك االقتراب أكثر من نقطة الهدف.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن ستة أعوام.

ARCHERY
Archery is a long-cherished Arabian tradition. Today, you can try 
your hand at this fun-filled activity with the entire family. 
Anantara offers a great way to practice this traditional sport in 
unique surroundings. 

Practise your aim with targets from as close as five metres
to as far as 30 metres away. Whether you are a beginner
or an expert, we have the equipment and training on hand
to make sure we get you closer to that bull’s-eye.

Please note this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 6 years old. 
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NATURE WALKS.
 رحالت الـمشي في الطبيعة.



رحالت الـمشي في الطبيعة
توجد أنواع مختلفة من الجوالت تسمح لك بمشاهدة الجزيرة والحياة 
البرية فيها عن قرب. اختر النشاط الذي يناسب اهتـماماتك ومستويات 

لياقتك البدنية، حيث يمكنك التجول في الوادي أو التجول بدون مرشد أو 
التجول في الطبيعة والحياة البرية. استـمتع بالمناظر الملهمة بينما تقوم 

بممارسة التـمارين الرياضية في نفس الوقت.

رحلة الطبيعة والـحياة البرية
انطلق باتجاه الجزء الشرقي من الجزيرة وابدأ رحلة مشي بـمرافقة مشرف 
خبير للتعرف على الـحياة النباتية والـحيوانية في جزيرة صير بني ياس. هناك 

فرصة لـمشاهدة زرافة طليقة في البرية مـما سيضفي مزيًداً من ا¾ثارة 
إلى مغامرتك.

رحلة الوادي
تتخذ هذه الرحلة مسارها فوق التالل الـملحية الطبيعية وسط جزيرة صير 

بني ياس. فإذا رغبت في اختبار الكثبان الرملية بالـمشي على قدميك أو 
اعتالء القمـم الصخرية التي تحتوي أحافير قديـمة لحيوانات كانت تعيش 

على الجزيرة أو حتى التعرف عن قرب على الصخور والـمعادن التي تتشكل 
منها تلك القمـم الـملحية، فإن هذه الرحلة هي الخيار اÂمثل لك.

الرحلة الـحرة
تأخذك هذه الرحلة في مغامرة حرة لـمسافة سبعة كيلومترات على 

امتداد بحيرة القرم التي تقع في منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا. 
تأمل أناقة طيور النحام، واستـمتع بجمال التالل الـملحية والتشكيالت 

الصخرية الغريبة والحيوانات البرية الطليقة وبحيرة القرم الساكنة. 

يرجى العلم أن رحالت المشي تخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن المشاركين في رحالت المشي بمرافقة مرشد عن ستة أعوام.

NATURE WALKS
Different types of walks allow you to get a closer look
at the island’s scenery and wildlife. Depending on your interests 
and fitness levels, choose from a Wadi Walk, Self-Guided Walk
or Nature and Wildlife Walk. Enjoy the scenery while exercising
at the same time.

Nature and Wildlife Walk
Head down to the eastern side of the island and embark
on a walk with an experienced guide to learn about the stunning 
f lora and fauna of Sir Bani Yas Island. The opportunity of spotting 
giraffe in the wild will add more excitement to your adventure.

Wadi Walk
This walk passes through the naturally-formed salt dome
hilltops in the middle of Sir Bani Yas Island. If you want to
explore rock corridors containing a variety of ancient fossils and 
minerals, then this is the walk for you.

Self-Guided Walk
This walk consists of a five-kilometre self-led adventure around the 
tranquil mangrove lagoon located at Desert Islands Resort & 
Spa by Anantara, where you can spot flamingos. Enjoy the 
beautiful salt-dome hilltops, unusual rock formations, free-roaming 
animals and the mangrove lagoon on this walk.

Please note that walking activities are subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 6 years old. 
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NATURE AND WILDLIFE  DRIVES.

رحالت اكتشاف الطبيعة والحياة البرية.



رحالت اكتشاف الطبيعة 
والحياة البرية

يتواصل العمل على تطوير جزيرة صير بني ياس كمحمية طبيعية فريدة. 
ونظًرا لتاريخ الـمحمية والـجهود الـمكثفة للحفاظ على البيئة بشكل 

منظم، فإنك حتًما ستحظى بفرصة رائعة للتعرف على البيئات الفريدة 
ومجموعة من الحيوانات الـمهددة باالنقراض. راقب قطعان الغزالن 

اÂنيقة وهي تشق طريقها عبر غابات السافانا. تأمل جمال الـمها العربي 
النادر، أحد أكثر أصناف الـمها الـمهددة باالنقراض في العالم. 

إن معظم الطرق التي تسلكها سيارات الدفع الرباعي في رحالت 
اكتشاف الطبيعة والـحياة البرية هي طرق غير معبدة، اÂمر الذي يـمنح 
تجربة االكتشاف ُبعًدا آخر أكثر التصاًقا بالطبيعة ويحفز روح الـمغامرة 

البرية. إن هذه الرحلة تتيح لك االقتراب والتقاط الكثير من الصور للحيوانات 
التي تحيا في بيئاتها الطبيعية. يرافقك أحد الـمرشدين السياحيين من 

ذوي الـمعرفة الواسعة بأنواع الحيوانات والنباتات في جزيرة صير بني 
ياس، مـما سيجعل من رحلتك تجربة حقيقة ال تنسى.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن عام واحد.

NATURE AND WILDLIFE  
DRIVES
As a working and constantly developing wildlife sanctuary,
Sir Bani Yas Island provides exciting encounters with unique
and endangered animals. Watch elegant gazelles make their
way through the savannah. Gaze at the rare Arabian Oryx,
one of the world’s most endangered species.

Most of the Nature and Wildlife Drive routes are along dirt 
tracks, adding to the authenticity of the wilderness experience. 
Throughout the journey, spot the abundance of exotic and 
indigenous animals, allowing for plenty of photo opportunities. 
All the while you will be directed by our expert guides, 
whose knowledge of the flora and fauna on Sir Bani Yas Island 
will help make this a truly memorable experience.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 1 years old. 
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ركوب الـخـيل.
HORSE RIDING.



HORSE RIDING
Come and discover the beautiful Sir Bani Yas Stables. The 
stables have capacity for 30 horses while other fascinating 
animals, including gazelles and peacocks, also make use of the 
grazing ground. Explore a host of different riding experiences, 
tailored to meet every person’s individual abilities and needs.

Our friendly horses come from varied backgrounds
and represent different breeds from around the world.
Be sure to find your perfect match at our stables, with horses 
specially trained to suit both the novice and experienced rider.

All guests will be provided with a safety helmet and boots.
Please note that long trousers such as jeans or other well-fitting 
trousers are recommended. Very loose clothing is not 
permitted.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions. 
Minimum age to join this activity is 4 years old. A maximum rider weight of 90kg 
can be accommodated by our horses. 

ركوب الخيل
تعال واكتشف إسطبالت صير بني ياس الجديدة في موقعها الجذاب 
بجوار المنتجع. حيث تتسع ا¾سطبالت لـ ٣٠ حصاًنا، بينـما يستفيد عدد 

من الحيوانات الفاتنة، كالغزالن والطواويس، من مراعي ا¾سطبالت 
الخضراء. استـمتع بتشكيلة من تجارب ركوب الخيل المختلفة 
والمصممة لتناسب القدرات والمتطلبات الشخصية لكل فرد.

لقد جاءت خيولنا الودودة من خلفيات متنوعة وهي تمثل سالالت 
مختلفة من حول العالم. تأّكد بأنك سوف تجد شريكك المثالي في 

إسطبالتنا من الخيول ذات المهارات الفائقة والمدّربة إلى السالالت التي 
تعّد مثالية للهواة المبتدئين.

سيتـم تزويد جميع الضيوف بحذاء وخوذة أمان. ويرجى مراعاة ضرورة 
ارتداء البناطيل الطويلة كالجينز أو اÂنواع اÂخرى. وال يسمح بالمالبس 

الفضفاضة جًدا.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن أربعة أعوام، وال يزيد وزن راكب الحصان 

عن ٩٠ كيلوغرام.
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ANANTARA SPA. أنانتارا سبا.



أنانتارا سبا 
ادخل عالًما من السكينة التامة في أنانتارا سبا، واحة حقيقة من 

الهدوء والصفاء يحتضنها الـجمال الـملهم لـمعالم الطبيعة الخصبة.               
متِّع روحك مع طقوس الـمعالـجات القديـمة الشافية، واسترخ وأشِبع 

رغبات عافيتك التي تركز على النقاء والتناغم والتوازن. 

اكتشف القوى الشافية للمعالـجات الـمستلهمة من حياة البدو 
القديـمة والتقاليد الصحراوية، واختبر الـمكونات الشافية المحّضرة 

من البيئة الـمحلية. دّلل نفسك مع طيف من معالـجات الـجمال 
والتدليك وباقات السبا أثناء استعادتك توازنك العاطفي والروحي الذي 

سيخلصك من كافة الضغوط اليومية. 

يقع سبا أنانتارا في الجانب الشمالي من الجزيرة، بالقرب من منتجع 
جزر الصحراء.

ANANTARA SPA
Enter a world of absolute serenity at the Anantara Spa,
a true oasis of tranquillity immersed in the restful beauty
of a lush desert landscape. Cleanse your soul with ancient
healing rituals. Unwind and surrender your wellness needs
to focus on purity, harmony and balance.

Discover the healing power of treatments inspired by local 
culture and desert traditions, and experience therapeutic 
ingredients sourced from the surroundings. Pamper yourself
with an array of beauty treatments, massages and spa packages 
while you regain your emotional and spiritual harmony, leaving
all stress behind.

Anantara Spa is located on the northen side of the island, nearby 
to the Desert Islands Resort. 
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DEEP SEA FISHING.

الصيد في أعماق البحر.



DEEP SEA FISHING
Embark on an exciting adventure with deep sea fishing,
during your stay on Sir Bani Yas Island. Our enchanting
island retreat offers easy access to the vast expanse of the
Arabian Gulf, where you can escape the chaos of city
life and indulge in some nautical action.

Arrange a picnic basket and head out to sea to spend an
enjoyable day with the entire family. Mount your fishing
rod on the edge of your boat and await your big catch.

Ask us about our catch’n’ cook offer.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
This activity is offered by a third party operator. 

الصيد في أعماق البحر
ابدأ رحلة مليئة بالمغامرات الشيقة مع تجربة الصيد في أعماق البحر 

خالل فترة إقامتك في جزيرة صير بني ياس. استـمتع بسهولة الوصول 
إلى مساحات شاسعة في أرجاء الخليج العربي، حيث يمكنك االبتعاد 

عن صخب المدينة واالستـمتاع ببعض اÂنشطة البحرية الممتعة.

سارع بتجهيز سلة النزهات للذهاب في نزهة إلى البحر واالستـمتاع 
برفقة العائلة. ُقم بتثبيت صنارة الصيد على حافة القارب الذي تستقله، 

وانتظر ماذا سوف تصطاد من أسماك كبيرة.

قم بسؤالنا عن عرض الصيد والطبخ الطازج المميز لدينا.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
رحلة الصيد في أعماق البحر ُتدار من قبل طرف ثالث.
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CULTURE AND HISTORY TOUR.

جولة الثقافة والتاريخ.



جولة الثقافة
 والتاريخ

اغتنـم الفرصة للتعرف على التاريخ الغني لجزيرة صير بني ياس، واختبر
في الوقت ذاته ثقافة وكرم الضيافة في دولة ا¾مارات. في هذه 

بع إرث الشيخ زايد (رحمه اÝ) في حماية الطبيعة من  الجولة، سوف تتَّ
خالل تبنِّي وزراعة أشجار القرم في جزيرة صير بني ياس. 

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.

يجب أن ال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن عام واحد.

CULTURE AND HISTORY 
TOUR
Take the opportunity to learn about the rich history
of Sir Bani Yas Island and experience the local culture
and hospitality. On this tour you will follow Sheikh Zayed’s
legacy of protecting nature by adopting and planting
a mangrove seedling on Sir Bani Yas Island. 

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 1 years old. 
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THE MONASTERY. الدير.



THE MONASTERY
Make a visit to the eastern side of Sir Bani Yas Island and 
discover the remains of an early Christian monastery site, dating 
back to the late 6th century AD. The monastery was abandoned 
by the last few monks in 750 AD, following the coming of Islam in 
the previous century. This is the only early Christian site in the 
UAE and is of international historical significance. 

One of the main reasons the monastery was founded here is Sir 
Bani Yas Island’s strategic location on a major sea trade route 
from Mesopotamia through the Arabian Gulf to south eastern 
Arabia and beyond. The Christians of this area were themselves 
involved in trade, including the Gulf pearling industry.

More in depth tours specific to the monastery can be arranged 
on request.

Please note that this activity is incorporated in our Culture and History Tour, and is 
subject to availability and weather conditions. Minimum age to join this activity
is 1 years old. 

الدير 
تفضل بزيارة الجانب الشرقي من جزيرة صير بني ياس وتعّرف على 

بقايا موقع الدير المسيحي اÂثري، الذي يرجع تاريخه إلى أواخر القرن 
السادس الميالدي والذي تم هجره في القرون الماضية في عام ٧٥٠ 

ميالدي، وذلك على إثر قدوم ا¾سالم في القرن السابق. ويعدâ هذا 
الدير الموقع المسيحي القديم الوحيد في دولة ا¾مارات العربية 

المتحدة وهو ذو مكانة تاريخية دولية هامة.

أحد أهم اÂسباب الرئيسية لوجود هذا الدير هنا، هو الموقع 
االستراتيجي لجزيرة صير بني ياس على خط التجارة البحرية الرئيسي 

من بالد ما بين النهرين عبر الخليج العربي إلى جنوب شرق شبه 
الجزيرة العربية وما حولها. وقد ساهم مسيحيو هذه المنطقة في 

التجارة بأنفسهم، بما في ذلك صناعة الغوص على اللؤلؤ في 
الخليج العربي. 

يمكن تنظيم جوالت خاصة ومميزة أكثر عن الدير حسب الطلب.

يقدم هذا النشاط ضمن  جولة الثقافة والتاريخ، ويخضع للتوافر وحاالت الطقس.                   
يجب أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن عام واحد.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com



LAND SAILING.
ا¾بحار البري.



LAND SAILING
Historically, land sailing was primarily used as a mode of 
transportation but today it has evolved into a major sport. The 
expansive shores of Sir Bani Yas Island and the gentle Arabian 
winds are perfect for this adventurous activity.

Enjoy a fun day out with the entire family and explore a unique 
side of the island like never before. You can choose to sail 
independently or make the activity interesting by racing against 
each other. 

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age to join this activity is 8 years old. 

ا¾بحار البري 
قد تطور ا¾بحار البري من وسيلة تنقل في القدم إلى رياضة تعيش من 

خاللها روحالتنافس. وتمثِّل شواطئ صير بني ياس الواسعة والرياح 
العربية اللطيفة مناًخا مثالًيا لخوض هذه المغامرة.

استثنائية، واكتشف الجوانب المذهلة لجزيرة صير بني ياس والتي لم 
تالحظها من قبل. بإمكانكم االختيار بين ا¾بحار بشكل فردي ومستقل 
عن ا«خرين، أو إضافة المزيد من المتعة إلى هذا النشاط عبر التسابق مع 

غيركم.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن ثمان أعوام.
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PEARL DIVING.

الغوص بحًثا عن اللؤلؤ.



PEARL DIVING
The crystal clear waters of the Arabian Gulf which surround Sir 
Bani Yas Island make it the ideal haven for the ancient practice  
of pearl diving. Anantara brings Pearl Diving to life at Sir Bani Yas 
Island with this unique activity for confident swimmers. 

Commence your journey of discovery at the island jetty with a 
safety briefing and meet your Emirati guide. Boarding a traditional 
pearling dhow, we’ll take to the water and cruise along the 
island’s eastern coastline. Join the crew singing traditional Arabic 
songs of the sea, sip on tea and coffee and indulge in nature’s 
caramel – the humble date – grown on the island. 

You will be fitted out with traditional diving attire including a 
muslin cotton bodysuit, a rope tied around the waist and a peg 
for your nose. Arriving at the pearl beds, three metres beneath 
the surface, your Emirati expert will invite you into the water, 
under the careful supervision of safety divers, to try the dive for 
yourself, collecting oysters.

Returning to the dhow, you will have the chance to open your 
collected oysters and keep one of the pearls that you may find as 
a souvenir of your time at Sir Bani Yas Island.

Minimum age to join this activity is 1 years old accompanied by an adult. This activity 
is offered by a third party operator. Children must be over 8 years old to pearl dive. 
Children and adults must be strong swimmers to participate. With a minimum of 10 
passengers per tour. 
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الغوص بحًثا عن اللؤلؤ
تجعل مياه الخليج العربي الزرقاء الصافية من جزيرة صير بني ياس المالذ اÂمثل 

لممارسة التقليد القديم للبحث عن اللؤلؤ. ويقوم منتجع أنانتارا بإعادة تجربة 
البحث عن اللؤلؤ في جزيرة صير بني ياس مرة أخرى إلى الحياة مع هذا النشاط 

الفريد من نوعه والمخصص للسباحين المهرة.

ابدأ رحلة االكتشاف من على رصيف الميناء بعد االستماع إلى إرشادات السالمة 
ومقابلة مرشدك ا¾ماراتي. وبعد الصعود على متن قارب الدهو للبحث عن اللؤلؤ 

بالطريقة التقليدية، سنأخذك في رحلة بحرية مذهلة على طول الساحل 
الشرقي للجزيرة. انضم إلى الطاقم لالستمتاع باÂغاني العربية اÂصيلة التي 
ُتحاكي جمال البحر، وقم باحتساء الشاي والقهوة ذات المذاق اÂصيل، ودّلل 

نفسك أكثر مع حلوى الطبيعة، التمر المتواضع، من منتوج الجزيرة.

سيتم تزويدك ببزة غوص تقليدية تتضمن لباًسا من القطن والشاش، وحبًلا ُيربط 
حول الخصر، إضافة إلى سدادة لتستطيع إغالق أنفك. وعند الوصول إلى حيث 
تكمن الآللئ، أي على بعد ثالثة أمتار تحت سطح الماء، سيقوم الخبير ا¾ماراتي 

الذي يرافقك بدعوتك إلى الغوص في الماء  لخوض غمار مغامرة تحّفها االثارة 
والتشويق، تحت إشراف غّواصي السالمة، تجمع فيها المحار الرائع.

وعند عودتك إلى الدهو، ستسنح الفرصة لك لفتح المحار الذي جمعته خالل 
رحلة الغوص واالحتفاظ بواحدة من الآللئ التي قد تجدها كتذكار للوقت 

الجميل الذي أمضيته في جزيرة صير بني ياس.

يجب أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن عام واحد على أن يكونوا بصحبة شخص بالغ. وُيدار 
هذا النشاط من قبل طرف ثالث. يجب أن يكون اÂطفال أكثر من عمر ثماني سنوات للغوص بحًثا عن 

اللؤلؤ. كما يجب أن يكون اÂطفال والبالغون المشاركون في النشاط سّباحون مهرة. وال يقل عدد 
المشاركين عن ١٠ أشخاص في كل جولة غوص.



DHOW SUNSET CRUISE.

رحلة غروب الشمس بقارب الدهو.



DHOW SUNSET CRUISE
Learn about the cultural heritage of the UAE as you embark 
on a unique experience cruising into the sunset aboard a 
traditional dhow. This excursion departs from the jetty, 
navigating the island’s surrounding waters, as you gaze at 
birds and marine life. Keep an eye out for the friendly dolphins 
or dugongs that call the waters surrounding Sir Bani Yas 
Island their home. Delight in tasty cardamom flavoured Arabic 
coffee and delicious island dates while you enjoy the sunset. 

This activity is offered by a third party operator. 
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رحلة غروب الشمس بقارب الدهو
تعّرف على ا¾رث الثقافي لدولة ا¾مارات العربية المتحدة بينما تنطلق في 

رحلة بحرية فريدة في وقت الغروب على متن قارب الدهو التقليدي. تبدأ هذه 
النزهة من رصيف الميناء، لتستكشف المياه الصافية المحيطة بالجزيرة، 

وتشاهد الطيور والحياة البحرية الجميلة. انتبه، فقد  تكون محظوًظا وتتمكن 
من مشاهدة أسماك الدلفين اللطيفة وحيوانات بقر البحر (اÂطوم) التي 

تستوطن المياه المحيطة بجزيرة صير بني ياس. دّلل نفسك بمذاق القهوة 
العربية بنكهة الحبهان إلى جانب تمور الجزيرة اللذيذة بينما تستمتع 

بمشاهدة الغروب.

نشاط الرحلة بقارب الدهو ُيدار من قبل طرف ثالث.



SCUBA DIVING.

غوص سكوبا.



SCUBA DIVING
Conquer the Arabian Gulf and the exotic coral reefs with an 
Adventure Dive, qualify as a Rescue Diver, or for the more 
experienced, take part in a Dive Master course across 7 days. 
Younger guests are also catered for with children aged 8 and 
over able to take part in diving activities. Featuring a range of 
lecture rooms and a 3-metre deep dive pool, the Watersports 
Centre is the perfect place to take the plunge to learn to dive 
or take the diving experience to a new level, with full PADI 
certification courses lead by highly qualified instructors. 

Minimum age to join this activity is 9 years old. 
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غوص سكوبا
استشكف الخليج العربي والشعاب المرجانية بألوانها الرائعة مع مغامرة 

الغوص  بالمعدات، وتأّهل لتصبح غّواص منقذ، أو للمتمرسين أكثر، قم 
بالمشاركة في دورة الغّواص المحترف التي تمتد على مدار ٧ أيام. يتم جمع 

الضيوف اÂصغر سًنا مع أطفال في الثامنة من العمر يتميزون بقدرتهم 
العالية على المشاركة في نشاطات الغوص. ومع مجموعة من قاعات 

المحاضرات وبركة الغوص بعمق ٣ أمتار، يشكل مركز الرياضات المائية 
ي لتعلم مهارة الغوص أو الوصول إلى أعلى  المكان اÂمثل التخاذ قرار جدِّ

المستويات في هذه المهارة وإشباع شغفك بهذه الرياضة، مع حضور 
 (PADI) دورات متكاملة معتمدة من اتحاد مدرِّبي الغوص المحترفين

مها أساتذة أكفاء. ويقدِّ

يجب أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن تسعة أعوام.



FALCONRY.

الصقارة.



FALCONRY
Falconry forms an integral part of desert life and has been 
practised in the UAE for centuries. Originally, falcons were 
used for hunting to supplement the Bedouin diet with some 
meat. Today, falconry is predominantly practised as a popular 
sport in the region. Take this rare opportunity to experience 
the majestic and skilful flight of a falcon here at Sir Bani Yas 
Island. Watch the powerful birds spread their wings and fly, 
and even witness how this amazing predator catches prey 
while flying at a speed of almost 360 kilometres per hour. Also 
learn about the history of falconry in the UAE during this 
activity and enjoy this exciting experience with the whole 
family. Refreshments will also be offered. Falconry takes 
about one and a half to two hours and is suitable for all ages.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions. 
Minimum age to join this activity is 1 years old. 
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الصقارة
ل الصقارة جزًءا ال يتجزأ من حياة الصحراء، والزالت ُتمارس منذ قرون  تشكِّ

في ا¾مارات العربية المتحدة. ففي بداية اÂمر، كانت الصقور ُتستخدم 
لغاية الصيد من أجل تزويد البدو باحتياجاتهم من اللحوم التي 

يستخدمونها في صناعة الطعام. أما اليوم، ُتماَرس الصقارة في أغلب 
اÂحيان كإحدى الرياضات الشعبية في المنطقة. انتهز هذه الفرصة 

الفريدة من نوعها لالستمتاع بمشاهدة التحليق الملكي الماهر لطائر 
الصقر هنا في جزيرة صير بني ياس. شاهد الطيور القوية وهي تفرد 

أجنحتها وتحّلق عالًيا في اÂجواء، واستمتع أكثر بمشاهدة هذا الطائر 
الجارح المدهش وهو يمسك بفريسته بينما يطير بسرعة ٣٦٠ كيلومتر 

في الساعة. تعّرف أيًضا على تاريخ رياضة القنص في ا¾مارات العربية 
المتحدة من خالل هذا النشاط، واستمتع بهذه التجربة المثيرة مع كافة 

أفراد العائلة. سيتم تقديم المرطبات لكم في هذه الرحلة. تستغرق 
هذه الرياضة حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين من الزمن، وهي مناسبة 

لجميع اÂعمار.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس. يجب أال يقل سن المشاركين 
في هذا النشاط عن عام واحد.



STAND UP PADDLE BOARD.

رياضة التجديف على اÂلواح وقوًفا.



STAND UP                      
PADDLE BOARD
Stand over the clear waters of the northern coast of Sir Bani 
Yas Island, and paddle your way into this sea adventure. This 
full-body workout will give you a chance to relax and glance 
at some of the marine and bird life surrounding this beautiful 
island. A guide will accompany you to help make the most of 
this exclusive experience. 

Minimum age to join this activity is 4 years old. 
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رياضة التجديف                               
على اÂلواح وقوًفا

تمّتع بمنظر المياه الصافية الزرقاء للساحل الشمالي لجزيرة صير بني ياس، 
وأنت تمارس رياضة التجديف على اÂلواح وقوًفا في هذه المغامرة البحرية 

الجميلة. إّنه نشاط ممّيز الستعادة الرشاقة والنشاط وسيمنحك الفرصة 
لالسترخاء ومشاهدة البيئة المحيطة الزاخرة بأنواع الطيور التي تحّلق في 

أرجاء الجزيرة. سيقوم المرشد السياحي بمرافقتك خالل هذه المغامرة 
لتجربة أروع ما فيها.  

يجب أن أال يقل سن المشاركين في هذا النشاط عن أربعة أعوام.



STAND UP                      
PADDLE BOARD
Stand over the clear waters of the northern coast of Sir Bani 
Yas Island, and paddle your way into this sea adventure. This 
full-body workout will give you a chance to relax and glance 
at some of the marine and bird life surrounding this beautiful 
island. A guide will accompany you to help make the most of 
this exclusive experience. 

Minimum age to join this activity is 4 years old. 

SKY SAFARI.

رحالت السفاري.



SEAWINGS SKY SAFARI
Sit back and relax on this amazing aerial showcase of Sir Bani 
Yas Island. The view from the air of this almost African 
landscape shows the results of decades of conservation work  
and ecological investment. Several millions of trees have 
been planted and the island is now home to Gazelle, Oryx, 
Llama, Rheaa, Giraffe, Cheetah and Ostrich.

What better way to view it than from the comfort of a 
luxurious seaplane.

• Breathtaking water takeoff and landing                                  
• Relaxed 20 minute seaplane tour                                            
• Every seat is a comfortable window seat                                
• Unique view of Sir Bani Yas Island

Price: AED 895* per person

*Subject to 10% service charge and 6% tourism fee. Subject to availability.        
This activity is offered by a third party operator. 

For more information visit seawings.ae

جوالت بطائرة "سي وينجز" 
المائية

انتِق مقعًدا مريًحا واستمتع برحلة جوية ال ُتنسى ترافقك فيها المناظر 
ا«سرة لجزيرة صير بني ياس الساحرة. ُتظهر المساحات الخضراء الشاسعة 

الشبيهة بسفاري أفريقيا من على متن الطائرة نتائَج عقود من أعمال 
المحافظة واالستثمار في البيئة. حيث تم زراعة ماليين اÂشجار في الجزيرة، 

لتصبح اليوم موطن حيوانات الغزال والمها والالمة والزرافة والفهد 
والنعامة.

ليس هناك من طريقة أفضل لمشاهدتها جميًعا إال من على متن طائرة 
مائية فخمة. 

• إقالع وهبوط مائي في غاية الروعة                                                                                   
• جولة مريحة بالطائرة المائية لمدة ٢٠ دقيقة                                                                 
• كل المقاعد مريحة وتِطل على نافذة                                                                             

• مناظر مذهلة لجزيرة صير بني ياس

السعر: ٨٩٥ درهًما@ لكل شخص

@خاضع لـ ١٠٪ رسوم خدمة و ٦٪ رسوم سياحة. خاضعة للتوافر.                                                                           

هذا النشاط ُيدار من قبل طرف ثالث.

seawings.ae للمزيد من المعلومات، قم بزيارة



SIR BANI YAS ISLAND - CODE OF CONDUCT
Sir Bani Yas Island is a wildlife sanctuary with a delicate ecosystem and a fragile environment. Care and attention by visitors and island residents is 
required if damage and disturbance to the ecosystem and environment is to be avoided. This island forms part of the United Arab Emirates, a 
Muslim country, and sensitivity to the culture and religious beliefs of the host nation should be borne in mind at all times.

Conduct concerning the environment

• Animals have the right of way
• Please observe the maximum speed limit of 50km/h
• Please stay on the paved or gravel roads at all times. Off road driving is prohibited
• Fishing from the shore or within eight kilometres of the shoreline is prohibited
• Do not light fires
• Please do not discard litter or cigarette butts anywhere other than in the designated litter receptacles
• Please keep quiet when viewing the animals and keep a respectable distance away from them
• Please do not race or chase the animals
• Never feed the animals. This could upset their diet as well as lead to unnecessary dependence on people
• Please do not damage or remove any flora or fauna
• Please do not remove rocks, stones and/or any other materials from the natural habitat
• Please do not disturb any of the archaeological sites
• In order to preserve a safe environment for the wildlife, we kindly ask you to dispose any food or beverage bins provided. 
  Thank you for keeping our island safe for endangered species.

Conduct concerning the cultural and religious sensitivities of the UAE

• All visitors should bear in mind that Muslim customs and beliefs find public displays of drunkenness, 
  affection and nakedness or excessive exposure of one’s body offensive 
• At all times respect the beliefs and customs of the host country

All visitors to Sir Bani Yas Island are guests firstly of the United Arab Emirates and secondly of the unique and highly sensitive environment of the 
Island. Please respect both and always remember, it is a privilege to be here and not a right.

NOTE: The management of Sir Bani Yas Island reserves the right of access and may ask anyone breaching this code of conduct or perceived to be 
causing disturbance, public drunkenness and damage to the ecosystem and/or the environment, or disrespecting the customs of the host nation to 
leave Sir Bani Yas Island permanently.



مدّونة قواعد السلوك - في جزيرة صير بني ياس
إّن جزيرة صير بني ياس هي عبارة عن محمية بيئية تتمّيز بوجود أنواع متعددة ومختلفة من الـحيوانات والنباتات وا Âحياء الطبيعية، وتتـميز أيًضا بنظام بيئي حساس ودقيق، 
يفرض على زوارها والمقيـمين فيها أخذ الحيطة للمحافظة على هذه الثروة الطبيعية وتفادي ا ¾ضرار بنظامها وتوازنها البيئي. كما يتحّتم على جميع زوار الـجزيرة احترام 

الـخصوصية الثقافية والدينية للمجتـمع الـمحلي ا ¾ماراتي، ومراعاة التقاليد العربية ا¾ سالمية.

القواعد الخاصة بالبيئة

• تعطى أولوية الـمرورعلى الطريق للحيوانات
• سرعة القيادة القصوى هي ٥٠ كلم/ساعة

• يرجى االلتزام دائًما بالطرقات الـمعبدة، وتحظر نهائًيا القيادة على الطرقات غير الـممهدة
• يحظر صيد اÂ سماك سواء من الشاطئ أو في مدى بأقل من ٨ كلم من الشريط الساحلي

• يحظر إشعال النيران
• الرجاء االلتزام بإلقاء النفايات وأعقاب السجائر في اÂوعية الـمخصصة لهذا الغرض
• يرجى التزام الهدوء عند مراقبة الـحيوانات واالحتفاظ بـمسافة مناسبة بعيًدا عنها

• يحظر التسابق أو مالحقة الـحيوانات
• يحظر إطعام الـحيوانات لتجنب ا ¾خالل بنظامها الغذائي، وتفادي اعتيادها االعتـماد على ا¾ نسان في تأمين طعامها

• عدم إزالة النباتات أو الـحيوانات من بيئتها الطبيعية يرجى عدم تحريك الصخور واÂحجار، وأي مواد أخرى من مكانها الطبيعي يرجى الـمحافظة على سالمة وهدوء
    الـمواقع ا Âثرية

• من أجل الحفاظ على بيئة آمنة للحياة البرية، نرجو منكم التخلص من أي مأكوالت أو مشروبات عن طريق إلقائها في سالل المهمالت المتوفرة.
    نشكركم للمحافظة على الجزيرة آمنة للكائنات المهددة باالنقراض.

احترام الخصوصية الدينية والثقافية لدولة ا ¾مارات العربية المتحدة

• يتحتـم على جميع الزوار احترام تقاليد وعادات الـمجتـمعات اال سالمية وذلك من خالل عدم الظهور في حالة سكر في ا Âماكن العامة،
   واالحتشام في الـمالبس والـحد  من االختالط العام بين الـجنسين

• يجب االلتزام دائما بتقاليد وثقافة المجتـمع الـمحلي

إّن زوار جزيرة صير بني ياس هم ضيوف في دولة ا¾ مارات العربية الـمتحدة، والبيئة الطبيعية الفريدة للجزيرة، لذا يتحتـم احترام خصوصية التقاليد وتراث الدولة الـمضيفة، 
والثروة البيئية للجزيرة ال سّيـما وأن وجودك في هذا الـمكان هو فرصة، وليس حًقا مكتسًبا.

مالحظة: تحتفظ إدارة جزيرة صير بني ياس بحق الـموافقة على زيارة الـجزيرة، أو طلب مغادرتها نهائًيا في حالة عدم االلتزام بآداب السلوك وإرشادات الـمحافظة على البيئة 
الطبيعية والعادات الـمحلية كالتسبب في أي إزعاج للحياة البرية في الـجزيرة، أو الظهور في حالة سكر في اÂ ماكن العامة أو ا ¾خالل

بالنظام البيئي أو عدم احترام التقاليد الوطنية لدولة ا ¾مارات العربية المتحدة.

 


