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حسا ستيك آند جريل (أمرييك)

طريق األمري سعود بن جلوي، الهفوف، األحساء
.(+966555005928)

فندق الكوت الرتايث
طريق الملك خالد الهفوف،
.(+966571737078) 

إنرتكونتيننتال األحساء
شارع الملك خالد، الهفوف، األحساء، 

intercontinental.com (+966135335555)

فندق مكان األحساء

شارع الملك سعود بن عبد العزيز، المربز، الرشقية، األحساء،
 somewhere-hotels.com

(+966135355555)

حائل

المرساي (سعودي)
شارع األمري سعود، حائل
.(+966138945858)

مطعم الرتايث (سعودي)
طريق الملك عبد العزيز، حائل

 .(+966165350000)

مقهى ذا بالمز
حديقة السمراء، اخلريمي، حائل

.(+966533510077)

فندق ميلينيوم حائل

مجمع جامعة حائل، طريق شمال مدينة حائل، حائل،
 millenniumhotels.com

(+966165386111)

فندق هوليدي فيال

طريق الملك سعود، حائل 
(+96615335555)

فندق اروناين

طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، العزيزية، حائل
(+966165314999)

تبوك

القرية الرتاثية (سعودي)
طريق الملك خالد،

(+966561206666)

فطرية الفالفل (سعودي)

طريق الملك عبد الله،
.(+966144232200)

جندوفيل (سعودي)
 طريق الملك عبد العزيز

(+966244424442)

فندق هيلتون جاردن إن تبوك
طريق األمري سلطان

.hilton.com (+966144226116)

فندق هوليداي إن تبوك
جادة األمري فهد بن سلطان

(+966144221212)  ihg.com

فندق سويس إن تبوك
طريق األمري سلطان

(+966144231770)

ينبع

مطعم المرساة للمأكوالت البحرية (سعودي)
الصعايدة، ينبع 

(+966544291010)

مطعم الناجل العريب (بحري)
شارع عمر بن عبد العزيز، ينبع

(+966546612882)

باتش برجر (أمرييك)
طريق الملك عبدالله، ينبع

 facebook.com/patchburger.sa

فندق ومنتجع موڤنبيك ينبع
جزيرة المحار، ينبع

movenpick.com (+966143933333)

نوفوتيل ينبع
كورنيش األمري عبد العزيز بن عبد المجيد، ينبع

.(+966143980000)

فندق راديسون بلو ينبع
طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع

(+966143223888) 

الطائف

مطعم مبشور الطائف (سعودي)
الريان، طريق المطار

(+966127377776)

مطعم خيال (تريك)

يح الشهداء اجلنوبية،
www.khayalrest.com (+966920002223)

مطعم مرياج (هندي)
السداد (966549683365+)

فندق أوالف إنرتناشيونال
شارع أبو بكر الصديق (966127375555+)

فندق إنرتكونتيننتال الطائف

 ihg.com ،طريق المطار، شارع هوايا
(+966127505050)

فندق لو مريديان الهدا

marriott.com ،طريق الهدا الدائري
.(+966127541400)

 الباحة

مطعم أبو اخلري الرمادي (سعودي)
طريق األمري محمد بن عبدالعزيز

(+966172270827)

مطعم فيفث سزيون (سعودي)
شارع الملك سعود، تاون سنرت، الباحة

(+966147240444)

مطعم أورفا  (سوري)
يح الزنهة

(+966550221500)

فندق كابيتال أو 309 الفاحل

شارع الملك عبد العزيز، رغدان، الباحة، 
oyorooms.com (+9668008146590)

فندق ساف 
بلجريش

(+966177222000)

جازان

مطعم الضيافة السعيدة (سعودي)
طريق الملك فهد، القلعة، جازان 

(+966557767712)

برجر جيكوب (أمرييك)
طريق الكورنيش، جازان،

instagram.com/ jacobsburger1
.(+966500472790)

مطعم ذوق البهارات (هندي)
حديقة الكورنيش الشمايل، جازان 

(+966502827430)

فندق كورت يارد باي ماريوت جازان 
طريق الرياض، جازان،

 marriott.com
.(+966173129999)

نوفوتيل جازان
طريق الملك فهد بن عبد العزيز، القلعة، جازان،

 novotel.accor.com
.(+966173150000)

منتجع راديسون بلو جازان
دوار كورنيش مكة، الواجهة البحرية، جازان، 

.radissonhotels.com (+966173239200)
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منتجع صحاري العال
منتجع صحاري العال، العال،

.saharyalularesort.com (+966551053222)

 منتجع شادن

طريق حائل، العال،
.accor.com (+966506043344)

 
هابيتاس العال

وادي عشار العال 
ourhabitas.com/alula  (+966148213900)

 جدة

طيبات احلجاز (سعودي)
فروع متعددة من بينها فرع شارع األمري سلطان، جدة، 

 .(+9661260601474)

أبو زيد (سعودي)
مواقع عديدة يف جدة، 

 .abuzaidrest.com (966920002670+)

فول 21 (شامي)
الروضة، جدة،

instagram.com/ful21.sa (+96656220212)

لوسيل 
يح المحمدية، جدة، 

(+966559249292)

كورو (ياباين بريويف)
طريق الملك عبدالعزيز، يح اخلالدية، جدة،

.kuururestaurant.com (+966532500123)

راسوي باي فينيت (هندي)
فندق موفنبيك التحلية جدة،

(+966122132000)

سالزت (عالمي)

الريزت- كارلتون احلمراء جدة
ritzcarlton.com  (+966122314444)

سكاي الونج (عالمي)

فندق روزوود جدة، الشاطئ، جدة،
rosewoodhotels.com

(+966550313255) 

شانغ باالس (صيين)

يح الشاطئ جدة,
 shangri-la.com/Jeddah

.(+966126968888)

فندق أصيلة، الكرشي كوليكشن، جدة 
شارع األمري محمد بن عبد العزيز، جدة،

.marriott.com (+966122319800)

فندق بارك حياة جدة - مارينا ونادي وسبا
يح احلمراء الكورنيش اجلنويب جدة

hyatt.com (+966122639666)

شانغريال جدة

يح الشاطئ جدة,
 shangri-la.com/Jeddah

.(+966126968888)

الريزت-كارلتون، جدة 

كورنيش احلمراء، جدة، 
ritzcarlton.com

(+966122314444)

والدورف أستوريا جدة - قرص الرشق
طريق الكورنيش الشمايل جدة

Hilton.com  (+966920009565)

مدينة الملك عبد الله اإلقتصادية

السفري (سعودي)
البيلسان، مدينة الملك عبد الله اإلقتصادية  

(+966500000888)

بهار  (متوسطي)
ممىش الشاطئ، البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية 

 .(+966500000088)

بريتس كافيه (عالمي)
البيلسان، مدينة الملك عبد الله اإلقتصادية  

(+966563611895)

بيسرتو  (عالمي)
نادي نادي وملعب الغولف رويال غريزن، المروج، 

مدينة الملك عبد الله االقتصادية،
royalgreens.net (+966124227800) 

كاسرب آند غامبينزي  (إيطايل)
فندق فيوز، البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

casperandgambinis.com
(+966550673388)

فاير غريل (مكسييك)
ممىش الشاطئ، مدينة الملك عبد الله االقتصادية،

 . regrill.com.sa (+966554712910)

سزينز (عالمي) 
فندق ومارينا البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

 .(+966125106400)

 ستيك هاوس  (أمرييك)
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

.(+966112439018)

فندق ومارينا البيلسان 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية،

baylasunhotel.com 
 .(+966125106400)

 منتجع الجونا إسكيب 
 instagram.com/lagunaescape_kaec

 (+966562709212)

 منتجع أوشيانا 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

 oceana-resort.hotels-saudi-arabia.com
(+966569324275)

فندق فيوز 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

viewsresidences.com
(+966125105888)

عسري

المطعم الدوار يف فندق قرص السالم (سعودي)

شارع اإلمام محمد بن سعود، فندق قرص السالم، أبها
(+966172281000) assalamabha.com 

مطعم كريفنج كلوب (عالمي)
طريق الملك فهد، خميس مشيط

.(+966542107964)

مطعم إن الونج (عالمي)

طريق الملك عبد العزيز، أبها. 
 Nlounge.business.site

(+966557182280)

فندق قرص أبها

أبها اجلديدة، أبها
 abhapalace.com.sa

(+966172294444)

فندق أزد
طريق الملك فيصل، وسط المدينة، أبها

.(+966172388777) 

فندق بيات

طريق الملك فيصل، خميس مشيط 
(+966172266666) bayathotels.com

األحساء

مطعم الكيت  (عالمي)

طريق األمري نايف، الهفوف، األحساء
 alkeet-restaurant.business.site

.(+966135880087)

مطعم ميد (شامي)

إنرتكونتيننتال األحساء، شارع الملك خالد، الهفوف، األحساء، 
intercontinental.com

(+966135335555) 
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الدليــل
الرياض

القرية النجدية (سعودي)
الواحة، الرياض،

 najdvillage.com (+966920033511)

الرومانسية (سعودي)
مواقع متعددة، منها يف شارع الزبري بن العوام، الروايب.

alromansiah.com (+966920000144)

مطعم السعيد (سعودي)
شارع األنوار، يح الصناعية
(+966114956009)

يب يب سوشيال الرياض (آسيوي)
هنا، بانوراما مول، شارع التخصيص،

(+966112156000)

أنرتوكوت (فرنيس)
شارع الملك فهد، برج الفيصلية، الرياض،

 .(+966920018998) entrecote-cdp.com

إل باريتو (متوسطي)
مركز الملك عبد الله المايل،

.(+966920012508) ilbaretto.sa 

مطعم ومقهى ال بيتيت مزيون (فرنيس)

شارع المعتصم، العليا، الرياض،
 lpmrestaurants.com/Riyadh

  (+966920011794)

هوتيل كارتاجينا (مكسييك)
يو ووك، النخيل، الرياض،

hotelcartagenariyadh.com
(+966920033801)

نرصت (تريك)
شارع األمري تريك بن عبد العزيز األول، يو ووك، الرياض، 

.(+966114945120)

روكا الرياض (آسيوي)
شارع األمري محمد بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض،

rokarestauran.com (+966920012327)

ذا جلوب  (عالمي)
mandarinoriental.com/فندق ماندارين أورينتال، العليا

Riyadh، (+966112732005)

فريمونت الرياض
مجّمع البوابة االقتصادية، يح قرطبة،

Fairmont.com/riyadh  (+966118262626)

إنرتكونتيننتال الرياض 
طريق الملك سعود، يح المؤتمرات، الرياض،

ihg.com (+966114655000)

فورسزيونز الرياض
مركز المملكة، شارع الملك فهد، العليا، الرياض،

 fourseasons.com/Riyadh
(+966112115000)

 شذا الرياض
الطريق الدائري الرشيق، اجلزيرة، الرياض، 

shazahotels.com (+966118349020)

الريزت كارلتون الرياض
منطقة الهدا، طريق مكة، الرياض،

ritzcarlton.com  (+966118928020)

الدرعية

مطعم الضوء اخلافت (سعودي)
الفيصلية، الدرعية، 

(+966502760001)

مطعم ايكال (حلويات)
اخلزامى، الدرعية،

instagram.com/eclat_saudi

مطعم جال الوادي (عالمي)
طريق الملك فيصل، الدرعية، 

(+966501158165)

فندق كراون بالزا أر دي يس الرياض فندق ومركز 
مؤتمرات

طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز، المدينة الرقمية، الرياض،
.crowneplaza.com (+966118131313)

فندق وريزيدنس راديسون بلو،  الرياض احلي 
الدبلومايس

شارع عمرو الضمري، يح السفارات، الرياض
radissonhotels.com(+966112979400)

الدمام

مطعم القرية الشعبية (سعودي)
منزته الملك عبدالله، ممىش الكورنيش، الشاطئ الغريب، الدمام

instagram.com/heritagevlg  (+966558432232)

فريوز (لبناين)
فندق ومركز مؤتمرات شرياتون الدمام، الشارع األول، الدمام،

 Marriott.com (+96613834555)  

مطعم مهراجا الرشق (هندي)
فندق موفنبيك اخلرب، شارع األمري تريك، الريموك، اخلرب،

movenpick.com (+966138984999) 

فندق بريرا الدمام
الشاطئ الرشيق، الدمام، 

brairahotels.com (+966138348313)

فندق كمبنيسيك العثمان يف اخلرب
شارع خادم احلرمني الرشيفني، اخلرب،

 kempinski.com (+966138294444)

منتجع موفنبيك شاطئ اخلرب
شاطئ نصف القمر طريق العزيزية، اخلرب،

 movenpick.com (+9668492999)

فندق ومركز مؤتمرات شرياتون الدمام
الشارع األول، الدمام، 

marriott.com (+966138345555)

فندق ويندام جاردن الدمام
شارع 21 ، يح العدامة، الدمام،

wyndhamhotels.com  (+966138398700)

    العال

بوتيك اجلمل الوردي للمخبوزات (سعودي)
الوادي، واحة العال، العال، 

(+966590400902)

سريكول (إيطايل)
ساحة الواحة، اجلديدة، العال،

instagram.com/circolo.pizza
.(+966533353201)

 

مرايا سوشيال (عالمي)
قاعة مرايا، العال،

marayasocial.com
(+966508767166)

منزته كرافانات الوادي

منزته كرافانات الوادي، العال
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مطعم المعايل (سعودي)
تودون تناول وجبة تقليدية ممزية؟ توجهوا إىل 

مطعم المعايل الذي يقّدم تشكيلة من أشهى األطباق 
السعودية ويتمزي بأجوائه العائلية.

طريق الكورنيش، جازان،
.(+966173227777)

مطعم ذوق البهارات (هندي)

األطباق  من  متنوعة  قائمة  الممزي  المطعم  هذا  يقّدم 
البحر  عىل  فريدة  بإطاللة  ويتمزي  التقليدية،  الهندية 

األحمر، كما يضم منطقة مخصصة للعائالت. 
حديقة الكورنيش الشمايل، جازان 

(+966502827430)

خيارات اإلقامة 
فندق كورت يارد باي ماريوت جازان 

الضيوف  من  العديد  العرصي  الفندق  هذا  يستقطب 
بقصد العمل أو السياحة، وهو قريب من وسط المدينة، 

حيث يبعد مسافة قصرية بالسيارة عن المطار. 
بالراشد مول، ويضم 129 غرفة  الفندق مبارشًة  ويتصل 

أنيقة بتصميم عرصي. 
كما يضم حوض سباحة داخيل كبري ونادي ريايض وغرفة 

جاكوزي، باإلضافة إىل مطعم ومقهى. 
طريق الرياض، جازان،

 marriott.com
.(+966173129999)

نوفوتيل جازان
هذا  لكم  يوفر  البحرية،  اإلطالالت  محيب  من  كنتم  إذا 
الفندق مجموعة من الغرف واألجنحة المطلة عىل البحر، 
يناسبكم.  ما  منها  لتختاروا  مطاعم  أربعة  إىل  باإلضافة 
ويضم نوفوتيل جازان أيضاً حوض سباحة ومركز لياقة 
والسيدات،  للرجال  منفصلة  مرافق  يوفر  صيح  ومنتجع 

باإلضافة إىل منطقة لعب مكيّفة أللطفال.
طريق الملك فهد بن عبد العزيز، القلعة، جازان،

 novotel.accor.com
.(+966173150000)

منتجع راديسون بلو جازان
البحر  عىل  ممزية  بإطاللة  الشاطيئ  المنتجع  هذا  يتمزي 
حيث  المدينة،  مركز  عن  قصرية  مسافة  ويبعد  األحمر، 
يف  االسرتخاء  أو  احليوية  باألجواء  االستمتاع  يمكنكم 
مكاٍن واحد. ويضم المنتجع 150 غرفة وجناح، إضافًة إىل 
نادي ريايض وغرفة ساونا وغرف تدليك وحوض سباحة 
خاريج، إىل جانب منطقة لعب وحوض سباحة مخصصة 

أللطفال وثالثة مطاعم ممزية. 
دوار كورنيش مكة، الواجهة البحرية، جازان، 

.radissonhotels.com (+966173239200)

جزر فرسان
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الموسم

 وجهة ال بد من زيارتها
جزر فرسان

تضم مجموعة اجلزر 84 جزيرة، ثالث منها فقط 
مأهولة، بينما تعد اجلزر الباقية محميات طبيعية 

للحياة البحرية، حيث يمكنكم استكشاف مجموعة 
واسعة من أنواع الطيور والكائنات الربية وغابات 

المانجروف الوارفة والشواطئ الرملية البيضاء
.

الوجهات القريبة
شاطئ نصف القمر وهو منتجع شاطيئ ممزي يف 

منطقة اخلُرب القريبة.
فيفاء وهي سلسلة جبال خالبة تُعرف بجارة القمر.

 
مدة الرحلة 

من الدمام: بالسيارة: 16 ساعة و20 دقيقة: 
بالطائرة: ساعتان و10 دقائق

من الرياض: بالسيارة: 12 ساعة و27 دقيقة، 
بالطائرة: ساعة و50 دقيقة

من جدة: بالسيارة: 8 ساعات و20 دقيقة، بالطائرة: 
ساعة و25 دقيقة

المملكة  يف  الموجودة  المناطق  أصغر  ثاين  هي  جازان 
العربية السعودية بعد منطقة الباحة، وتمتد عىل ساحل 
جزر  عن  تبعد  كما  كيلومرت،   300 بمسافة  األحمر  البحر 
األحمر،  البحر  يف  الموجودة  اجلزر  مجموعة  الفرسان، 

ساعة واحدة بالقارب. 
يف  الطبيعية  المحميات  أوىل  الفرسان،  جزر  وتعد 
السعودية، وجهًة سياحية ممزية لعّشاق الطبيعة، ألنها 

تضم سلسلة جبال الرسوات وغابة احلسون. 
وتشتهر المنطقة بزراعة محاصيل النب والشعري والقمح 
والتفاح والموز والعنب والمانجو واخلوخ والبابايا، كما تعد 

إحدى أشد المناطق حرارًة يف السعودية.

برنامج  الرحلة 

  اليوم األول 
  

  صباحاً :

أنشطة الغوص

ننصحكم  األحمر،  البحر  شواطئ  إىل  زيارة  يف  كنتم  إذا 
جزيان،  منطقة  يف  الممزية  الغوص  تجربة  باختبار 
واالستمتاع بمشاهد احلياة البحرية المذهلة واستكشاف 
الزاهية.  المرجانية  والشعاب  الفريدة  األسماك  أصناف 
حيوانات  بعض  بمشاهدة  احلظ  يحالفكم  أن  يمكن  كما 
األطوم وأسماك المانتا راي والسالحف البحرية وغريها 

الكثري من األنواع النادرة.
 أما إذا لم تكونوا من هواة الغوص، فننصحكم باالستمتاع 
بتجربة الغطس يف منطقة المياه الصافية وغري العميقة. 

  فرتة ما بعد الظهرية: 

  تجربة األنشطة الشاطئية

أحد  عىل  الظهرية  بعد  ما  وقت  يف  االسرتخاء  يمكنكم 
الموسم  شاطئ  مثل  المنطقة،  يف  اخلالبة  الشواطئ 
مثالية  خيارات  وهي  الشمال،  يف  والشقيق  اجلنوب  يف 
وجهة  توفر  حيث  العائلة،  مع  ممزي  بوقٍت  اللستمتاع 
بالقارب  واجلوالت  البحرية  الرياضات  لممارسة  ممزية 
ورحالت الصيد، باإلضافة إىل احتوائها عىل مجموعة من 

المقاهي الشاطئية الممزية. 

  اليوم الثاين 
ً  صباحا

رحلة إىل جزر الفرسان ليومٍ كامل

برحلة  االستمتاع  يمكنكم  المغامرة،  محيب  من  كنتم  إذا 
يوم  وقضاء  الفرسان  جزيرة  إىل  بالقارب  ساعة  لمدة 
استكشاف  يمكنكم  حيث  الممزية،  الوجهة  يف  كامل 
الشواطئ الرملية البيضاء وغابات المانجروف ومجموعة 
الرمادي والطائر  البجع  أنواع الطيور، بما فيها  كبرية من 
العني  أبيض  النورس  وطائر  المنقار  أحمر  االستوايئ 

والعقاب النرسي وصقر الغروب والفالمينجو. 
غابة  يف  الربية  للحياة  ممزية  صور  التقاط  يمكنكم  كما 
القندل الغنية بأشجار المانجروف، مثل الغزالن النادرة يف 

جزيرة الفرسان.
وبعد استكشاف المعالم الربية، يمكنكم الذهاب يف رحلة 
يف الماء اللستمتاع بأنشطة الغطس واستكشاف احلياة 

البحرية، بما فيها سمكة الببغاء اليت تشتهر فيها 
منطقة جازان.

  فرتة ما بعد الظهرية: 

ننصحكم  األثرية،  األماكن  عّشاق  من  كنتم  إذا 
واليت  الرملية  األحجار  من  المبنية  القصار  قرية  بزيارة 
الرومانية  اإلمرباطورية  حكم  فرتة  إىل  تاريخها  يعود 
اللطالع عىل التاريخ العريق لمنطقة جازان واستكشاف 
أحد منازل القرية المبين بالكامل من الشعاب المرجانية، 
نفس  يف  الموجود  األثري  النجدي  مسجد  إىل  باإلضافة 
المنطقة. ويمكنكم ختام اليوم بجلسة هادئة بمشاهدة 

النجوم يف سماء المنطقة الصافية. 

 اليوم الثالث: 
 صباحاً: 

نزهة عىل األقدام 

يمكن لمحيب األنشطة اخلارجية الذهاب بزنهة سرياً عىل 
األقدام اللستمتاع بالمناظر واإلطالالت الطبيعية الممزية 

يف المنطقة، يف جبال فيفاء ووادي جلب وجبل قهر.

 فرتة ما بعد الظهرية: 

زيارة المتاحف 

ممزية  أثرية  ومعالم  غين  بتاريٍخ  جازان  منطقة  تتمتع 
يعود تاريخها إىل العرص الربونزي، كما تضم حصنني تم 
بناؤهما يف عهد الدولة العثمانية يف القرن السادس عرش. 
بزيارة  ننصحكم  األثرية،  التحف  عّشاق  من  كنتم  وإذا 
المتاحف الموجودة يف المنطقة، مثل متحف الدكتور عيل 
محمد العوايج الذي يعرض أواين وأدوات ومزهريات يعود 
تاريخها إىل آالف السنني، أو متحف ابراهيم مفتاح اخلاص 
الممزية،  األثرية  القطع  من  كبرية  مجموعة  يضم  الذي 
بينما يعد متحف الزيلعي البحري أحد أهم متاحف التاريخ 

الطبيعي يف المنطقة.
 .

خيارات تناول الطعام 

مطعم الضيافة السعيدة (سعودي)

قائمة  الموجود يف منطقة جازان  العائيل  المطعم  يقّدم 
الشهية والطازجة، حيث  البحرية  المأكوالت  واسعة من 
المشوي،  والقريدس  السمك  أطباق  بتقديم  يشتهر 

باإلضافة إىل تشكيلة من المقبالت اللذيذة. 
طريق الملك فهد، القلعة، جازان 

(+966557767712)
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صغرية ولكن غنية بكل ما يجعلها عىل قائمة أجمل الوجهات السياحية يف السعودية
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وجهة ال بد من زيارتها

قرية ذي عني

أفضل وقت لزيارة هذه القرية المهجورة هو عند 
رشوق الشمس أو غروبها، مما يتيح رؤية اجلدران 

الرخامية البيضاء تتوهج يف الضوء الذهيب. 

الوجهات القريبة 

الطائف. تقع محافظة الطائف يف الشمال 

وتشتهر بالورود والعنب والتني والعسل والرمان.
بيشة. تقع مدينة بيشة يف الرشق، وتشتهر 

بأشجار النخيل. 
القنفذة. تقع القنفدة يف الغرب عىل شاطئ البحر 

األحمر، وتعد مكاناً مناسباً لمحيب الغوص. 

مدة الرحلة
من الدمام: بالسيارة: 12 ساعة و35 دقيقة 

بالطائرة: ساعة و45 دقيقة
من الرياض: بالسيارة: 8 ساعات و30 دقيقة 

بالطائرة: ساعة ونصف 
من جدة: بالسيارة: 4 ساعات و45 دقيقة 

بالطائرة: 55 دقيقة  

مطعم فيفث سزيون (سعودي)
األطباق  واسعة من  الممزي مجموعة  المطعم  هذا  يقدم 

العربية الكالسيكية والكثري من المقبالت. 
شارع الملك سعود، تاون سنرت، الباحة

instagram.com/ fthseasonksa
.(+966147240444)

مطعم أورفا  (سوري)
يعّد هذا المطعم وجهة مناسبة للعائالت ويقّدم مجموعة 

ممزية األطباق العربية ضمن أجواٍء حيوية.   
يح الزنهة (966550221500+)

خيارات اإلقامة  

فندق كابيتال أو 309 الفاحل

يقع هذا الفندق من ثالثة نجوم يف رغدان، ويضم العديد 
من خيارات الغرف، إىل جانب مسبٍح ومركزٍ للياقة البدنية 

ومطعٍم ممزية. 
شارع الملك عبد العزيز، رغدان، الباحة، 

oyorooms.com
(+9668008146590)

فندق ناشونال بارك 

يضم هذا الفندق الفاخر 62 غرفة، باإلضافة إىل مطعمني 
ومسبح خاريج وداخيل وصالة ألعاب رياضية.

بلجريش،
.(+966177222273)

فندق ساف 

مزدوجة  وغرفاً  عائلية  غرفاً  يضم  وأنيق،  بسيط  فندق 
وأجنحة، باإلضافة إىل مطعم ومركز لياقة بدنية وحديقة، 

ويعد خياراً رائداً بني الزورا. 
بلجريش

.(+966177222000)

الملد حديقة رغدان
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2500 مرت فوق مستوى سطح  ترتفع المقاطعة اخلرضاء
مما  جميلة،  جبلية  وسالسل  غابات  وتحتضن  البحر، 

يجعلها وجهة سياحية رائدة. 
وتضم ست  الرسوات،  جبال  الباحة عىل سلسلة  وبنيت 

مدن، هي الباحة وبلجريش والمندق والمخواة والقلوة.  
تعّد الواحة واحدة من أصغر المحافظات يف السعودية، 

ويمكن استكشافها والتجول فيها بسهولة. 
من  العديد  يوفر  الذي  العريق  بتاريخها  الباحة  وتتمزي 
عشاق  أذواق  تليب  اليت  السياحية  واألنشطة  اخليارات 
التاريخ، وهي خيار مثايل لمحيب استكشاف الطبيعة لما 
متعرجة،  وأخاديد  ووديان  خرضاء  مساحات  من  تحويه 
يجعلها  فيها  احلرارة  درجات  اعتدال  أن  إىل  باإلضافة 

المكان المثايل للتزنه والتخييم. 
واحلبوب  اخلضار  وزراعة  بالعسل  المحافظة  وتشتهر 
والليمون  فروت  واجلريب  والعنب  والتمر  والفاكهة 
مراقبة  أبراج  من  برج   1001 وتضم  والرمان.  والربتقال 

القصبة احلجرية. 

برنامج الرحلة
اليوم األول

صباحاً:    

التسّوق يف سوق الباحة

التقليدية،  المنطقة  أسواق  أهم  أحد  الباحة  سوق  يعّد 
ووجهة مثالية للبحث عن صفقة مناسبة. يضم مجموعة 
يخطر  ما  كل  تعرّض  اليت  واألكشاك  المتاجر  من  كبرية 
المنتجات  إىل  واحلرفية  الفنية  القطع  من  بال،  عىل  لكم 
لمحيب  يمكن  كما  والعسل.  األعشاب  مثل  الطازجة، 
التجاري،  غنيم  مول  زيارة  التسوق  مراكز  من  التسّوق 

الذي يضم مجموعة من المحالت التجارية والبوتيكات. 
  فرتة ما بعد الظهرية:  

     
 التزنّه يف منزته غابة خرية

لممارسة  مثالياً  مكاناً  اجلميلة  المنزته  حديقة  توّفر 
مختلف أنواع الرياضة مثل الميش والهرولة، وطبعاً التزنّه 
وحىت التخييم. ويضم المنزته أيضاً، شالل خرية الشهري، 
حيث يمكن أن يستغل الضيوف تواجدهم فيه لمشاركة 

أجمل اللحظات عىل منصات التواصل االجتماعي.

 اليوم الثاين  
        

 صباحاً:

 زيارة قرية ذي عني 

باسم القرية الرخامية، تم بناؤها يف األصل  تُعرف أيضاً 
مزارع  بالقرية  وتحيط  الهضبة.  قمة  عىل  قلعة  لتكون 
يويح  كما  العذبة  الينابيع  لمياه  مصدراً  وتعد  الموز، 
عىل  مبنية  وأزقة  ومنازل  أسواقاً  المدينة  وتضم  اسمها. 

نتوء من الرخام األبيض. 
قرية  وهي  عام،   400 حوايل  إىل  القرية  تاريخ  ويعود 
بني  السيارة  قيادة  وتوفر  الثمانينيات.  منذ  مهجورة 
بد  األثرية تجربة ال تنىس. وال  واألبراج  المذهلة  األودية 

أيضاً من زيارة سد الملد الموجود يف المنطقة.

     بعد الظهرية:
 التخييم ومشاهدة النجوم يف حديقة غابة رغدان

تقدم حديقة غابة رغدان أفضل مكان للعائالت لما توفره 

من تجارب جديدة. وتقع عىل قمة سلسلة جبال الرسوات، 
وتضم مناظر خالبة لسهول تهامة، وقد تحظون بفرصة 
مشاهدة قرود البابون وهي تتجّول يف احلديقة. تعّد أيضاً 
حديقة غابة رغدان وجهة مثالية للعائالت بفضل المرافق 
تتوفر فيها  المناسبة أللطفال.  كما  األلعاب  ومساحات 
والمأكوالت  المستلزمات  كافة  تقّدم  وأكشاك  مقاهي 
للتخييم،  المشهورة  األماكن  من  احلديقة  وتعد  اخلفيفة. 
لذلك ننصحكم باصطحاب مالبس دافئة وخيمة لقضاء 

أمسية تحت النجوم يف سماء الليل الصافية.

 اليوم الثالث  
 صباحاً:    

 تجربة المسار االنزاليق يف الغابة

الباكر، لزتودكم باحلماس االلزم.  التجربة يف الصباح  تبدأ 
وتسمح لكم بالطريان واالستمتاع بمناظر الطبيعة.

 بعد الظهرية: 
    

 زيارة استكشافية لقرييت اخللف واخلليف 
التاريخيتني 

تراثها  عىل  للحفاظ  األثرية  المعالم  هذه  ترميم  تم 
القريتني  يف  البازلت  أحجار  وتزتين  التقليدية.  وعمارتها 
بالنقوش اإلسالمية القديمة، واليت تحيك تاريخ المنطقة.

خيارات تناول الطعام  

مطعم أبو اخلري الرمادي (سعودي)
يعّد من أشهر المطاعم يف الباحة ويقّدم مجموعة رائعة 

من أشهى األطباق التقليدية، وخاصة أصناف الفطور 
السعودي اللذيذة.

طريق  األمري محمد بن عبدالعزيز (966172270827+).

اخللف

اخلليف
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ترحّب بكم الباحة بموقعها االستثنايئ الذي يجعلها تبدو كمدينة معلّقة وبطبيعتها الرائعة اليت تجعلها من أجمل 
مدن المملكة وأهمها عىل اإلطالق
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وجهة ال بد من زيارتها 

مشتل ورود

تشتهر الطائف بإنتاج الورود، حيث تضم حوايل 900
كل  وردة  مليون   300 من  أكرث  وتنتج  ورود  مزرعة 
أبريل  شهر  يف  المدينة  بزيارة  ويُنصح  ربيع.  موسم 
بالتحديد. كما تشكّل حديقة الملك فيصل بالقديرة 
الورود.  شتالت  بني  بزنهة  اللستمتاع  رائعة  وجهة 
تقطري  معامل  وأكرب  أقدم  أحد  القايض  ويعد معمل 

الورد يف الطائف ويفتح أبوابه يف مارس وأبريل.

وجهات قريبة
الباحة وهي منطقة غنية بالغابات والمساحات 

اخلرضاء، حيث تشكّل وجهة ممزية لزنهات السري 
عىل األقدام وأنشطة التخييم.

مكّة المكرمة تبعد مكّة المكرمة مسافة ساعة 

واحدة فقط بالسيارة. 
مدة الرحلة 

من الدمام: بالسيارة: 11 ساعة و51 دقيقة، 

بالطيارة: ساعة و52 دقيقة.
من الرياض: بالسيارة: 7 ساعات و52 دقيقة، 

بالطيارة: ساعة و28 دقيقة.
45 دقيقة.من جدة: بالسيارة: ساعة و55 دقيقة، بالطيارة: 

خيارات اإلقامة 

فندق أوالف إنرتناشيونال

بمطعمه  نجوم   5 فئة  من  الفاخر  الفندق  هذا  يشتهر 
صيح  نادي  ويضم  والعرشين،  التاسع  الطابق  يف  الدّوار 
ممزي ويوفر إطالالت رائعة عىل مدينة الطائف، كما يتيح 

الوصول المبارش إىل مجّمع قلب الطائف التجاري. 
شارع أبو بكر الصديق (966127375555+)

فندق إنرتكونتيننتال الطائف

وحوض  غرفة   179 ويضم  احلجاز،  جبال  منطقة  يف  يقع 
إىل  باإلضافة  خاريج،  سباحة  وحوض  داخيل  سباحة 
مالعب تنس ونادي ريايض ومنطقة مخصصة أللطفال. 

ihg.com ،طريق المطار، شارع هوايا
(+966127505050)

فندق لو مرييديان الهدا

جبيل  سفٍح  عىل  والواقع  الفاخر  الفندق  هذا  لكم  يوفر 
وحوض  غرفة   111 يضم  المدينة.  عىل  رائعة  إطالالت 
ويعّد  الممزية.  والمقاهي  المطاعم  من  والعديد  سباحة 

خياراً رائداً بني زوار الهدا.
marriott.com ،طريق الهدا الدائري

.(+966127541400)

الهدا
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المعالم  من  العديد  عىل  باحتوائها  الطائف  تتمزي 
بالورود  المليئة  الغابات  فيها  بما  الممزية،  الطبيعية 
السحيقة.  الصخرية واألودية  اجلبال  العطرية وسالسل 
وتشتهر  السعودية،  مدن  أكرب  خامس  الطائف  وتعد 
اللطيف  مناخها  بفضل  للملكة،  الصيفية  العاصمة  بأنها 
والمعتدل. وتقع الطائف ضمن سلسلة جبال الرسوات، 
وتشتهر بمناظرها الطبيعية اخلالبة ومحاصيلها الزراعية، 

مثل التني والعنب والرمان والعسل. 
الورود،  بمدينة  أيضاً  المعروفة  الطائف،  تشتهر  كما 
إىل  إضافًة  اجلوري،  الورد  خاصًة  الورود،  من  بمحاصيلها 

منتجات ماء الورد وزيت الورد.

برنامج  الرحلة 

 اليوم األول
 صباحاً: 

رحلة إىل جبل الهدا

الوجهات  من  كبرية  مجموعًة  الطائف  مدينة  تضم 
وجودكم  أثناء  والمغامرات.  الطبيعة  لعّشاق  المناسبة 
هناك ال تفوتوا زيارة جبل الهدا، الذي يمكن الوصول إىل 
باستطاعتكم  وهناك  التلفريك.  عربة  باستخدام  قمته 

االستمتاع بإطاللة خالبة عىل جبال الرسوات.

  فرتة ما بعد الظهرية: 
 تجربة المسار اإلنزاليق يف جبل الهدا

تقدمه  ما  بكلّ  االستمتاع  عليكم  الهدا،  يف  أنّكم  طالما 
المسار  بتجربة  رأيكم  ما  رائعة.  وتجارب  مغامرات  من 
اإلنزاليق واالحساس بروعة  الهواء  الذي يلفح بوجوهكم 
واألدرينالني ينبض بعروقكم؟ وطبعاً االستمتاع بالمناظر 

الطبيعية المحيطة الرائعة. (966591442982+)

الهدا

 اليوم الثاين 
 صباحاً: 

استكشاف جبل دكّا

يف  قمة  أعىل  إىل  ممزية  برحلة  االستمتاع  يمكنكم 
المنطقة يف جبل دكّا الذي يبعد مسافة 20 كيلومرتاً عن 
يف  جبلية  قمة  أعىل  خامس  يعد  والذي  الطائف،  مدينة 
البحر.  بارتفاع حوايل 2900 مرت فوق سطح  السعودية 
ويعد جبل دكّا وجهة مناسبة ألنشطة التسلق والقيادة 
الطبيعية  بالمناظر  اللستمتاع  اجلبلية  المنعطفات  بني 

المذهلة والتقاط الصور. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 استكشاف حدائق الفواكه يف الطائف

عىل مسافة قريبة من جبل دكّا وسط جبال الرسوات، يقع 
الفواكه والبساتني  الغين بحدائق  مركز الشفا السيايح، 
والمساحات اخلرضاء، والذي يعد الوجهة المثالية لعّشاق 
المحلية  المنتجات  ألّذ  تذّوق  عىل  احرصوا  الطبيعة. 
الرمان  مثل  المنطقة  بها  تشتهر  واليت  فيه  الموجودة 

والعنب وفاكهة الصبار وغريها.
 اليوم الثالث

ً  صباحا

القيام بجولة يف سوق البلد
المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  البلد  سوق  يستعرض 
والفضة  والذهب  واألقمشة  والعسل  التوابل  مثل 
إىل  تسوق  برحلة  الذهاب  يمكنكم  كما  الكثري.  وغريها 
المتاجر العائلية يف سوق الطائف الدويل أو جوري مول 

واستكشاف مجموعة من العالمات التجارية الفاخرة.
فننصحكم  التاريخية،  األماكن  عّشاق  من  كنتم  إذا  أما 
حرصية  مجموعة  عىل  اللطالع  الرشيف  متحف  بزيارة 

فريدة من التحف األثرية.

 فرتة ما بعد الظهرية: 
سواء كنتم تسافرون لوحدكم أو مع أفراد العائلة، تشكّل  متزنه سيسد الوطين

هذه المحمية الطبيعية وجهة مثالية للتزنه واالسرتخاء. 
تنترش فيها األشجار المورقة والتيارات المائية الصاخبة، 

كما تضم مناطق لعب أللطفال كفيلة بتسلية اجلميع.
 

خيارات تناول الطعام 

مطعم مبشور الطائف (سعودي)

يعّد هذا المطعم المحيل الشهري وجهة بحد ذاتها 
للتلذذ بأشهى أصناف الكباب واللحوم المشوية، اليت 

يتم تحضريها بطريقة رائعة مع التوابل المثالية ضمن 
أجواء عائلية ممزية.
الريان، طريق المطار،

.(+966127377776) 

مطعم خيال (تريك)

يشتهر مطعم خيال بأطباقه الرتكية التقليدية وأطباق 
المشاوي اللذيذة، ويفتتح أبوابه عىل مدار اليوم ليقّدم 

لضيوفه فطائر لذيذة عىل وجبة الفطور أو الكباب 
الشهي عىل العشاء. 

يح الشهداء اجلنوبية،
www.khayalrest.com

.(+966920002223)

مطعم مرياج (هندي)

األطباق  من  متنوعة  قائمة  الهندي  المطعم  هذا  يقّدم 
النباتية والڤيجان، مع إمكانية اختيار كمية التوابل احلارّة 

اليت تفّضلون إضافتها أللطباق. 
السداد (966549683365+).
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بيت لورنس العرب

يف سوق الليل القريب.
الصعايدة، ينبع (966544291010+).

مطعم الناجل العريب (بحري)
المأكوالت  بتقديم  العائيل  المطعم  هذا  يتخصص 
العالمية  األطباق  من  كبرية  تشكيلة  يقدم  كما  البحرية، 

بدءاً من المقبالت ووصوًال إىل األطباق الصينية. 
شارع عمر بن عبد العزيز، ينبع

 facebook.com/NajilArabYanbu
.(+966546612882)

باتش برجر (أمرييك)
يقدم مطعم الوجبات الرسيعة العديد من أصناف الربجر 

والسندويش والدجاج المقيل. 
طريق الملك عبدالله، ينبع

 facebook.com/patchburger.sa

خيارات اإلقامة 

فندق ومنتجع موڤنبيك ينبع
األحمر.  البحر  عىل  رائعة  بإطالالت  الفندق  هذا  يتألق 
مسبح  عىل  تشتمل  اليت  المرافق،  من  العديد  ويضم 

وتراس وغرفة ساونا ومطعم للمأكوالت البحرية. 
جزيرة المحار، ينبع

.movenpick.com (+966143933333)

نوفوتيل ينبع
ممزياً  موقعاً  نجوم  أربعة  فئة  من  الفندق  هذا  يشغل 
عبد  بن  عبدالمجيد  األمري  كورنيش  عىل  الشاطئ  بجوار 

العزيز، ويبعد عرش دقائق فقط عن المطار.
كورنيش األمري عبد العزيز بن عبد المجيد، ينبع

.(+966143980000)

فندق راديسون بلو ينبع
يُعد هذا الفندق الشاطيئ وجهًة للمسافرين النشيطني، 

حيث يحتوي عىل مسبح وملعب للتنس. 
طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ينبع

.(+966143223888) 

وجهة ال بد من زيارتها

مواقع الغوص يف البحر األحمر

تحتضن ينبع مواقع غوص خالبة بفضل موقعها 
الممزي عىل ساحل البحر األحمر، لذا ال ينبغي تفويت 

فرصة استكشاف عالم ما تحت البحار يف ينبع. 
ويمكن لزوار المدينة ممن ال يُجيدون الغوص تجربة 

الغطس بدًال عنه، لرؤية تنوع احلياة البحرية يف 
البحر األحمر. 

 الوجهات القريبة
بدر. تبعد مدينة بدر ساعة بالسيارة عن ينبع وتضّم 

ساحة معركة بدر التاريخية.
الرايس. بلدة ساحلية صغرية عىل البحر األحمر. 

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 13 ساعة و38 دقيقة، 

بالطائرة: ساعتني و10 دقائق
من الرياض: بالسيارة: 10 ساعات و17 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و40 دقيقة
من جدة: بالسيارة: 3 ساعات و18 دقيقة، بالطائرة: 

50 دقيقة
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البحر األحمر ينبع

شهرًة  وتكتسب  األحمر،  البحر  سواحل  عىل  ينبع  تقع 
مزتايدة بصفتها وجهًة سياحية وال سيما لمحيب الغطس. 
من  والعديد  الرملية  بشواطئها  اجلميلة  المدينة  وتتمزي 

مواقع الغطس الغنية بروائع احلياة البحرية.
التاريخية  األبنية  من  العديد  أيضاً  المدينة  تحتضن 
توماس  الكولونيل  فيها مزنل  بما  واألسواق،  والمتاحف 

إدوارد لورنس، المعروف باسم لورنس العرب. 
سعودية  بمدن  مقارنة  هادئ  حياة  بنمط  ينبع  وتتألق 
التاريخية  المتزنهات  من  مجموعًة  وتضّم  أخرى، 
والطبيعية والرتفيهية اليت تضمن قضاء وقت ممتع فيها.

برنامج الرحلة 

 اليوم األول
صباحاً: 

زيارة النوافري يف بحرية ينبع الصناعية

تضم بحرية ينبع الصناعية أو حديقة الطيور العديد من 
النوافري والمساحات المفتوحة، اليت تشكل موطناً للكثري 

من الطيور واحليوانات الربية.
الموجودة  السياحية  احلدائق  أجمل  البحرية من من  تعّد 
العائلة لقضاء أجمل  رائعاً للتزنه برفقة  يف ينبع، وخياراً 

األوقات أو لممارسة الرياضة من ركض وهرولة. 
البحريات  أكرب  إحدى  هي  الصناعية  ينبع  بحرية  أّن  كما 
الصناعية يف المملكة العربية السعودية، وتضّم مختلف 
عدة  أرجائها  بني  يوجد  كما  والشجريات،  النباتات  أنواع 

شالالت تعزز من جمالها. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 التزنه عىل الكورنيش عند مغيب الشمس 

الممتد  الطريق  هذا  جانيب  عىل  النخيل  أشجار  تصطّف 
المثايل  المكان  الكورنيش  ويُعد  ينبع،  عىل طول ساحل 
الشمس  مغيب  عند  وخاصًة  األوقات  مختلف  يف  للتزنه 

اللستمتاع بالمناظر اخلالبة. 

 اليوم الثاين 
 صباحاً: 

استكشاف جبل رضوى
يحظى جبل رضوى، الواقع يف اجلزء الشمايل الرشيق من 
جبال  سلسلة  يف  نقطة  أعىل  كونه  كبرية  بشعبية  ينبع، 
النخيل. ويتمزي اجلبل بقممه المدببة وبمساراته المتعرجة 
وتشتهر  المغامرات.  وهواة  المستكشفني  تجذب  اليت 
الذئاب  تشمل  اليت  الربية  واحلياة  بالعسل  المنطقة 
وحيوانات الوشق والنمور والماعز اجلبيل، لذا ينبغي احلذر 

عند التجول فيها.

 فرتة ما بعد الظهرية: 

 زيارة مزنل توماس إدوارد لورنس
إدوارد لورنس، مؤلف  التارييخ مزنل توماس  يضم احلي 
استويح  الذي  والمصدر  السبعة  احلكمة  أعمدة  كتاب 
إىل  ترميمه وتحويله  تم  العرب، حيث  لورنس  فيلم  منه 
 ،1916 وحىت   1915 من  ينبع  يف  لورنس  وعاش  متحف. 
المزنل منذ وقتها عمليات تجديد عديدة للحفاظ  وشهد 
عىل قصة الضابط الربيطاين.  وبعد التعرف عىل التاريخ 
القديمة  المدينة  حول  التزنه  يمكن  للمزنل  العريق 

لمشاهدة األبنية المرجانية وأزقتها الشبيهة بالمتاهة.

 اليوم الثالث 
 صباحاً: 

صيد األسماك عىل شواطئ ينبع
يف  الصيد  تجربة  اختبار  بدون  المدينة  زيارة  تكتمل  ال 
تتيح قضاء وقت هادئ واالستمتاع  واليت  األحمر،  البحر 
المدينة  يف  الرملية  الشواطئ  وتُعد  الطيور.  بمشاهدة 

مثالية اللسرتخاء وقراءة كتاب أو التزنه. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

 استكشاف حطام سفينة أيونا
 يف منطقة شعاب األخوات السبع 

اتحاد  شهادة  عىل  احلاصلني  الغوص  لعشاق  يمكن 
يف  مذهلة  مواقع  استكشاف  المحرتفني  الغوص  مدريب 
البحر األحمر، إذ تحتضن ينبع العديد من المواقع الرائعة 
السبع،  األخوات  شعاب  فيها  بما  الغوص،  لممارسة 
أبو  ومنطقة  المطرقة؛  قرش  أسماك  رؤية  يمكن  حيث 
قالوة، وهي جزيرة محاطة بالكهوف المرجانية وأسماك 
الباراكودا. وال شك أن زيارة حطام سفينة أيونا يف منطقة 

شعاب األخوات السبع ستكون مغامرًة ال تُنىس.

خيارات تناول الطعام 

مطعم المرساة للمأكوالت البحرية (سعودي)
يقدم مطعم المرساة تشكيلة واسعة من أشهى أطباق 
المأكوالت البحرية، ال سيما وأنه يقع عىل شواطئ البحر 
األحمر، حيث يُعّد أطباقه من األسماك الطازجة المتوفرة 



روح السعودية دليل السفر 2022 76

مدينة لورنس العرب ووجهة رائعة للغطس والتسلق واستكشاف التاريخ



75 روح السعودية دليل السفر 2022

فندق هيلتون جاردن إن تبوك
يتيح هذا الفندق، القريب من العديد من مراكز التسوق 
خيارات  من  العديد  الرتاثية،  تبوك  وقلعة  والمطاعم 
الغرف واألجنحة، كما يضم صالة رياضية وحوض سباحة 

خاريج ومركز أعمال. 
طريق األمري سلطان (966144226116+).

فندق هوليداي إن تبوك
حوض  الممزي  موقعه  من  العائيل  الفندق  هذا  يضم 
سباحة خاريج ومرافق ترفيهية أللطفال وصاالت بلياردو 

وتنس الطاولة ومركز لياقة بدنية. 
جادة األمري فهد بن سلطان،

.(+966144221212)

فندق سويس إن تبوك

ويوفر  المطار،  من  القريب  بموقعه  الفندق  هذا  يتمزي 
مخصصة  ومرافق  سباحة  وحوض  لياقة  مركز  لضيوفه 

أللعمال إىل جانب فئات متنوعة من الغرف. 
طريق األمري سلطان (966144231770+).

مغاير شعيب

عيون موىس

وجهة ال بد من زيارتها
طيب اسم

عليكم استكشاف موقع طيب 
اسم، الذي يبعد 15 كيلومرت 

عن المقنا، والقيام بالعديد من 
النشاطات الرتفيهية يف الوادي 
الممزي بصخور اجلرانيت والمياه 

الفريوزية خلليج العقبة. 

الوجهات القريبة
احلجر. يبعد هذا الموقع األثري عن تبوك أربع ساعات 

بالسيارة.

محمية اخلنفة الطبيعية. تمتد هذه المحمية 

الطبيعية عىل مساحة 20 ألف كيلومرت مربع عىل 
احلافة الغربية لصحراء النفود، وتحتضن العديد من 
الطيور مثل نرس أذون وطيور القطا واحلمام األزرق 

الطوراين وطيور احلبارى. 

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 16 ساعة و20 دقيقة، 

بالطائرة: ساعتان و10 دقائق.
من الرياض: بالسيارة: 12 ساعة و27 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و50 دقيقة.
من جدة: بالسيارة: 8 ساعات و20 دقيقة، بالطائرة: 

ساعة و25 دقيقة.
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تتمتع تبوك بموقع متمزي وتاريخ عريق يمتد ألكرث من 
5000 عام يف المملكة العربية السعودية، وتتيح لزوارها 

العديد من الوجهات والنشاطات الممتعة. 
اجلغرافية  التفاصيل  من  بمجموعة  تبوك  وتستأثر 
والينابيع  والصحاري  والوديان  اجلبال  مثل  الفريدة 
المواقع  من  العديد  وتضم  البيضاء،  الرملية  والشواطئ 
احلجاز وقلعة  بما فيها سكة حديد  والمتاحف  التاريخية 

تبوك الرتاثية. 
كما تُعد تبوك، الواقعة عىل ضفاف البحر األحمر، المكان 
اليوم  وتحتضن  مرص.  من  موىس  النيب  إليه  عرب  الذي 
المعرفة يف  عىل  وقائمة  ذكية  مدينة  أول  نيوم،  مرشوع 
العالم، حيث من المخطط افتتاح أول وجهة تزجل يف الهواء 
قيد  تزال  ما  واليت  العريب،  اخلليج  منطقة  يف  الطلق 

التطوير حالياً.

برنامج  الرحلة

 اليوم األول 
صباحاً: 

استكشاف الوجهات الرتاثية يف تبوك

تبدأ الرحلة باستكشاف بلدة تبوك، وال سيما يح البلدة 
مثل  الشعبية  األسواق  من  العديد  توجد  حيث  العتيقة، 
المجوهرات  رشاء  للزوار  يتيح  الذي  الطواحني  سوق 
المزخرف  السجاد  من  وغريها  التقليدية  والمنسوجات 

واألغطية المصنوعة من شعر الماعز. 
عىل  للتعرف  تبوك  متحف  إىل  التوجه  بعدها  ويمكنكم 

تاريخ المنطقة وتراثها الغين. 

فرتة ما بعد الظهرية:

رحلة إىل قلعة تبوك الرتاثية

تُعد هذه القلعة واحدة من أبرز المعالم الرتاثية يف تبوك، 
حيث يعود تاريخ تشييدها إىل عام 1559. وتم تحويلها 
تستعرض  اليت  اآلثار  من  العديد  يضم  متحف  إىل  اليوم 
تاريخ المنطقة مع بعض القطع اليت تشري إىل زيارة ابن 
بطوطة واحلجاج أثناء توجههم إىل مكة المكرمة والمدينة 
المنورة، إذ كانت إحدى محطات طريق احلج الشامي الذي 
مسجدين  القلعة  تضم  كما  واحلجاز.  الشام  بني  يربط 

داخل أسوارها.
اليوم الثاين 

صباحاً: 

زيارة إىل مغاير شعيب

األثري  الموقع  شعيب،  مغاير  إىل  زيارة  الرحلة  تشمل 
المحفور يف الصخور اجلبلية الموجودة يف الصحراء غرب 
والمدافن  المساكن  من  العديد  الموقع  ويضم  تبوك. 
المنحوتة بشكل مشابه لمدينة البرتاء يف األردن ومدينة 
فيه  عاش  الذي  المكان  بأنه  يُعرف  كما  العال.  يف  اِحلجر 
النيب موىس بعد قدومه من مرص. وتضم أيضاً مجموعة 

من الربك المائية واآلبار القديمة.
فرتة ما بعد الظهرية:

زيارة إىل عيون موىس

أشجار  تحت  ممزي  موقع  يف   12 الـ  موىس  عيون  تقع 
هذه  تسمية  سبب  ويعود  المقنا.  منطقة  يف  النخيل 
العيون ألن النيب موىس رشب منها بعد وصوله من مرص 

إىل المقنا. 

وادي الديسة

اليوم الثالث 
طيلة اليوم: 

وادي الديسة

سلمان  بن  محمد  األمري  محمية  يف  الوادي  هذا  يقع 
الشاهقة  اجلبال  بني  مثالياً  موقعاً  ليشكل  الطبيعية، 
العذبة  المياه  وجداول  الوارفة  النخيل  أشجار  ووسط 
جمال  بني  الوجهة  هذه  وتجمع  الساخنة.  والينابيع 
تضاريس األخدود األمرييك الشهري جراند كانيون ووادي 
مونيومنت ضمن موقع واحد. كما يحتضن الوادي العديد 
من آثار اإلمرباطورية النبطية، حيث يمكنكم استكشاف 
النقوش األثرية اليت تزين صخور الموقع. تستحق هذه 
المنطقة يوماً كامالً الستكشافها، حيث تجمع بني جمال 

الطبيعة واآلثار العريقة لترثي تجارب زوارها. 

خيارات  تناول  الطعام

القرية الرتاثية (سعودي)
التقليدية  السعودية  األطباق  أشهى  الوجهة  هذه  تقّدم 

التلذذ  يمكنكم  حيث  أصيلة،  وديكورات  أجواء  وسط 
بأطباق المندي وحلم اجلمل وأشهى المقبالت. 

طريق الملك خالد، (966561206666+).

فطرية الفالفل (سعودي)

الشهية  الفالفل  بوصفات  المطعم  هذا  يتخصص 
وأسعاره المعقولة، حيث يُقدم الفالفل الطازجة مع خزب 

الصاج الشهي. 
طريق الملك عبد الله، (966144232200+).

جندوفيل (سعودي)

وأطباقه  الطازجة  بأسماكه  جندوفيل  مطعم  يشتهر 
والسكان  للزوار  ممزية  وجهة  ويُعد  اللذيذة،  البحرية 

المحليني  عىل حٍد سواء. 
 طريق الملك عبد العزيز ، (966244424442+).

خيارات  اإلقامة 
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البوابة الشمالية للجزيرة العربية وواحدة من أهم المناطق الزراعية يف المملكة، تجمع بني الشواطئ الرائعة واجلبال 
الشاهقة اليت تنتظركم الستكشافها
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  فرتة ما بعد الظهرية:
 زيارة قرص حاتم الطايئ      

توجد بقايا قرص الشاعر األسطوري حاتم الطايئ يف جبال 
شمر المذكورة يف كتاب ألف ليلة وليلة. 

السادس  القرن  إىل  يعود  الذي  الطيين،  المزنل  ويقع 
جميل  طريق  وسط  توارين  بلدة  من  بالقرب  الميالدي، 

يستعرض مالمح احلياة الربية مثل كاراكال والغزالن.

خيارات تناول الطعام 

المرساي (سعودي)

يقّدم مطعم المرساي أشهى المأكوالت البحرية الطازجة 
عىل وجبات الغداء والعشاء. 

شارع األمري سعود، حائل
.(+966138945858) 

مطعم الرتايث (سعودي)

ببنائه  ويتمزي  حائل،  مدينة  وسط  الرتايث  مطعم  يقع 
الفنية  التحف  من  الكثري  يضم  الذي  التقليدي  الطيين 
أطباق  بتشكيلة  االستمتاع  لضيوفه  ويمكن  التاريخية. 
وسط  اللحوم  وأصناف  المحلية  الطريق  عىل  األرز  من 

المجالس العربية التقليدية. 
طريق الملك عبد العزيز، حائل

 .(+966165350000) 

مقهى ذا بالمز 

إطاللٍة  واسعة مع  بالمز برشفٍة خارجية  ذا  يتمزي مقهى 
من  واسعة  تشكيلًة  ويقّدم  القريب،  المنزته  عىل  رائعة 

القهوة واحللويات.
حديقة السمراء، اخلريمي، حائل

.(+966533510077) 

خيارات اإلقامة 

فندق ميلينيوم حائل

مسبحاً  الفاخر  العرصي  الفنديق  المجمع  يحتضن 
ومنتجعاً صحياً ومركزاً للياقة البدنية ومرافق تجارية.

مجمع جامعة حائل، طريق شمال مدينة حائل، حائل،
millenniumhotels.com

(+966165386111)

فندق هوليدي فيال

ينفرد الفندق الفاخر بموقٍع استثنايئ، ويضم غرفاً 
بتجهزي رائع ومطعماً داخلياً.

طريق الملك سعود، حائل 
(+96615335555)

فندق اروناين

يعّد هذا الفندق خياراً مفضالً لدى رجال األعمال، ويوّفر 
خيارات إقامة مريحة بأسعار مناسبة. 

طريق الملك فيصل بن عبدالعزيز، العزيزية، حائل
Facebook.com/aronanihotelhail

(+966165314999)

متحف حائل

كهف جانني
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العربية  المملكة  غرب  شمال  حائل  منطقة  تقع 
تُعد  واليت  مدنها  أكرب  اسم  عىل  وُسميت  السعودية، 

عاصمتها اإلقليمية. 
ويعود تاريخها إىل آالف السنني، حيث أظهرت الدراسات 
أن النقوش الصخرية يف المنطقة تعود إىل العرص احلجري 
القديم. ومع تطور المنطقة أصبحت محطة توقف شهرية 
عىل طريق قوافل اجلمال، كما كانت موطن الشاعر العريب 
أنحاء  جميع  يف  بكرمه  ُعرف  الذي  الطايئ  حاتم  الشهري 

الرشق األوسط. 
سمرة،  جبل  عىل  المطلّ  بموقعها  حائل  مدينة  وتتمزي 
حيث يتم يف كل مساء إشعال نار التخييم كتقليٍد قديم 

اعتاد سكان اجلبل القيام به للرتحيب بالضيوف. 
وتم تشييد العديد من المباين الرتاثية يف جميع أنحاء 
المنطقة يف ظل حكم عائلة آل رشيد المالكة، اليت حكمت 
المنطقة حىت توحيد السعودية تحت حكم ابن سعود يف 
عرشينيات القرن المايض. وتتنوع هذه المباين بني القالع 

واحلصون والقصور اليت يعود تاريخها إىل مئات السنني.
السنوية  الفعاليات  بعض  حائل  منطقة  وتحتضن 
الصحراوية  للحياة  حائل  مهرجان  ذلك  يف  بما  الرائعة، 
يُمكن  حيث  ربيع،  كل  يف  النفود  صحراء  يف  يُقام  الذي 
للزوار االستمتاع بالفعاليات الشعرية وأكشاك التسوق 
اليت تعرض المنتجات التقليدية واحلرف الرتاثية ووجهات 
احلياة  مالمح  تصّور  اليت  والعروض  المؤقتة  الطعام 

الصحراوية وتحتفي بها.  
المشاركة  فيمكنهم  المغامرات،  لعّشاق  بالنسبة  أّما 
ويعّد  ديسمرب  شهر  يف  يُقام  الذي  الدويل  حائل  رايل  يف 
كانرتي  الكروس  لراليات  العالم  كأس  أنشطة  من  جزءاً 
الذي يتّم تنظيمه بإرشاف اإلتحاد الدويل للسيارات، فيا. 
تجعلها  اليت  الشاهقة  اجلبال  وسط  موقعها  وبفضل 
مكاناً مثالياً لسباقات السيارات، استضافت حائل خالل 

السنوات الماضية رايل دكار الذي يقام يف السعودية. 
وتتمزي منطقة حائل بطبيعتها الغنية بما فيها مالمح 
المنترشة  والواحات  الطبيعية  والمحميات  الربية  احلياة 
جانب  إىل  واجلبال،  الصخرية  والتكوينات  الصحراء  يف 
المواقع األثرية والتاريخية لتمنح الزوار مجموعة واسعة 
من األنشطة مثل رحالت السفاري الصحراوية والتسّوق 

وغريها من اخليارات اليت تريض اجلميع.

عقدة

برنامج الرحلة

  اليوم األول: 
      

 صباحاً:

التعرّف عىل تاريخ حائل عن قرب

تأسيس  بداية  عىل  التعرّف  فرصة  حائل  متحف  يقّدم 
التجربة  هذه  وتحمل  التاريخية.  وتحّوالتها  المدينة 
فرصٍة  مع  التاريخ  قبل  ما  فرتة  إىل  الزّوار  المذهلة 
الصخرية،  والنقوش  اجليولوجية  اآلثار  الستكشاف 
واألدوات  الفنون  مجال  يف  احلضاري  التطور  إىل  وصوًال 
جلميع  وتفاعلية  تعليمية  مغامرٍة  يف  القديمة،  والتحف 

أفراد األرسة.

  فرتة ما بعد الظهرية:
زيارة القالع واحلصون       

تشكّل قلعة أعريف اليت شيّدتها عائلة آل عيل يف القرن 
تتمزي  واالستكشاف.  للزيارة  مثالية  وجهًة  السابع عرش 
مع  التقليدي،  الطيين  البناء  بنمط  المعمارية  بتصاميمها 
المدينة.  عرب  الرائعة  المناظر  يتيح مشاهدة  مراقبٍة  برج 
اليت  القشلة،  برزان وقلعة  أنقاض قرص  زيارة  يُمكن  كما 
تعّد أكرب مبىن طيين يف حائل، بعد أن أُعيد ترميمها بنجاح.

 اليوم الثاين 
 صباحاً:      

استكشاف النقوش احلجرية القديمة

بمنطقة  سنمان،  أم  جبل  يف  الصخري  الفن  تاريخ  يعود 
وتمت  عام.  عن 7000  يقل  ال  ما  إىل  حائل،  جبة شمال 
للرتاث  اليونسكو  مواقع  قائمة  إىل  الموقع  هذا  إضافة 
اليت تعود  الصخرية  لعام 2022 بفضل نقوشه  العالمي 

إىل العرص احلجري احلديث. 

وجهة ال بد من زيارتها
النقوش الصخرية

تحتضن حائل العديد من الوجهات الرائعة اليت 
تستحق الزيارة، لكن نقوش جبل أم سنمان يف 

جبة وجبل المنجور وجبل رات يف الشويمس 
تمنحكم فرصًة للتعرف عىل العصور القديمة. 

وتوّفر مشاهدة الفنون الصخرية يف جميع هذه 
الوجهات تجربًة ال تُنىس.

الوجهات القريبة
محمية اخلنفة. تتمزي المحمية بالتكوينات 

الصخرية من احلجر الرميل وتضم الكثري من 
مالمح احلياة الربية مثل الثعالب والغزالن 

والنسور وحمام الصخور.
جبال الركب. وتضم تشكيالت صخرية صحراوية 

نابضة باحلياة، حيث يُمكن للزّوار التقاط أفضل 
الصور التذكارية يف هذا المكان. 

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 9 ساعات و32 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و45 دقيقة.
من الرياض: بالسيارة: 6 ساعات ودقيقة، 

بالطائرة: ساعة و15 دقيقة
من جدة: بالسيارة: 8 ساعات و11 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و20 دقيقة

  فرتة ما بعد الظهرية:
 التسّوق يف أسواق المنطقة       

وسط  إىل  التوجه  يُمكنكم  المدينة،  إىل  العودة  بمجرد 
التذكارات  بعض  ورشاء  حائل  سوق  وزيارة  المدينة 

المصنوعة يدوياً. 
كما يُمكن للراغبني بإيجاد قطٍع فريدة بأسعار مناسبة، 
يستعرض  الذي  المستعملة  للسلع  حائل  سوق  زيارة 

تشكيلًة واسعة من المواد. 

  اليوم الثالث: 
 صباحاً:     

قيادة السيارة عىل الكثبان الرملية

أو ركوب اجلمال يف الصحراء
لتجربة رحالت  النفود فرصة استثنائية  تمنحكم صحراء 
السفاري إما بالسيارة أو عىل ظهر اجلمال، ويُفّضل القيام 
تشكّل  لكونها  متخصص  مرشٍد  برفقة  األنشطة  بهذه 
تحدياً أللشخاص المبتدئني. وتتوفر الكثري من الرشكات 

اليت تقّدم مثل هذه اخلدمات السياحية.
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واقعة بني جبلني وغارقة يف التاريخ العريق تحتضن مجموعة رائعة من المعالم األثرية الممزية كما تفخر بأنّها موطن الشاعر 
العريب الشهري حاتم الطايئ
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صحراء الربع اخلايل

وجهة ال بد من زيارتها 
الواحة

 إحدى أبرز وجهات المنطقة، وال بّد من مشاهدة 
إطاللة جبل القارة عليها أو استكشاف مساحاتها 
الوارفة والمليئة بأشجار النخيل. كما يمكن أيضاً 

زيارة الينابيع الطبيعية العديدة المحيطة بالواحة.

الوجهات القريبة
صحراء الربع اخلايل. تتبع إدارياً لمحافظة األحساء 

رغم بعدها عن مركز المحافظة، حيث يمكن زيارتها 
مع مجموعة سياحية اللستمتاع بالمناظر الطبيعية 

اخلام.

رحلة إىل أبرز المدن. من خالل الزنهات الشاطئية 

والتعرف عىل معالم الظهران والدمام واخلرب.

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: ساعة و27 دقيقة،

من الرياض: بالسيارة: 3 ساعات و18 دقيقة

من جدة: بالسيارة: 13 ساعة، 

بالطائرة: ساعة و55 دقيقة.

طريق األمري نايف، الهفوف، األحساء
 alkeet-restaurant.business.site

.(+966135880087)

حسا ستيك آند جريل (أمرييك)

أو  الطرية  اللحم  رشائح  أشهى  لزواره  المطعم  يوفر 
الشواء  وأسياخ  الربجر  حلومات  من  وغريها  المعتقة 

الشهية. 
طريق األمري سعود بن جلوي، الهفوف، األحساء

 instagram.com/hasa_steak_grill
.(+966555005928)

خيارات اإلقامة 

فندق الكوت الرتايث 

ديكورات  مع  جميل  ترايث  بتصميٍم  الفندق  هذا  يتألق 
قريب  بموقٍع  يتمزي  كما  المنطقة،  تاريخ  من  مستوحاة 
الغرف  الممزية. ويضم مجموعًة من  الهفوف  من معالم 

األنيقة اليت تناسب جميع أفراد العائلة.

طريق الملك خالد الهفوف (966571737078+).

إنرتكونتيننتال األحساء

يقع هذا الفندق الفاخر من فئة اخلمس نجوم يف الهفوف، 
الواحة  عىل  الممزية  باإلطالالت  االستمتاع  لكم  ويتيح 
تقدم  اليت  األربعة  مطاعمه  أحد  يف  الطعام  تناول  أثناء 

أشهى األطباق المحلية والعالمية.
كما يحتضن الفندق أيضاً صالًة رياضيًة وحوض سباحة 

داخيل للحفاظ عىل لياقة ضيوفه.
شارع الملك خالد، الهفوف، األحساء، 

intercontinental.com (+966135335555)

فندق مكان األحساء

ممزي،  بسيٍط  وتصميٍم  هادئة  بأجواء  الفندق  هذا  يتمزي 
وتشمل  الغرف،  خيارات  من  متنوعة  مجموعة  ويضم 
المطاعم  من  والعديد  سباحة  وحوض  سبا  مرافقه 

والصاالت الممزية.
شارع الملك سعود بن عبد العزيز، المربز، الرشقية، األحساء،

 somewhere-hotels.com
(+966135355555)

سوق األحساء
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السعودية،  العربية  المملكة  األحساء منطقة ممزية يف 
والقيام  الوجهات  من  العديد  استكشاف  لزوارها  تتيح 
أكرب  األحساء  وتُعد  الممتعة.  النشاطات  من  بكثري 
الهفوف  تُعد  حني  يف  الرشقية،  المنطقة  يف  محافظة 
األحساء عىل  إدراج  تم  كما  فيها.  رئيسياً  مركزاً حرضياً 
قياسياً  رقماً  وتحمل  العالمي،  للرتاث  اليونيسكو  الئحة 

عالمياً ألكرب واحة وأكرثها إنتاجاً للتمور يف العالم. 
أسواقها  بفضل  للزيارة  فريدًة  وجهًة  األحساء  وتُشكل 
اليدوية  احلرف  لتسوق  اخلاصة  ومراكزها  الرتاثية 
وقالعها  الفريدة  ومساجدها  التاريخية  ومتاحفها 

وحصونها، فضالً عن واحتها اليت تضم 2.5 مليون نخلة.

برنامج الرحلة 

اليوم األول: 
 صباحاً:

 رحلة تاريخية

يُعد مسجد جواثا أحد أبرز المعالم التاريخية يف المنطقة، 
باعتباره أول مسجد يف رشق شبه اجلزيرة العربية بتاريخ 
السنوات  يف  المسجد  ترميم  وتم  عام.   1400 إىل  يعود 

السابقة لكونه أحد أهم مساجد المنطقة.

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 زيارة الواحة

يف  الرئييس  احلرضي  المركز  الهفوف،  يف  الواحة  زوروا 
هذه  لشهرة  الرئيسية  األسباب  من  باعتبارها  المنطقة، 
عبدالله  الملك  منزته  عىل  التعرف  أيضاً  ويمكن  الوجهة. 
واألنشطة  النوافري  من  العديد  يضم  والذي  البييئ، 
المالعب  مثل  العائلة  أفراد  جلميع  المالئمة  الرتفيهية 
تفوتوا  ال  للتسلية.  المخصصة  ومساحاته  الفسيحة 
تذّوق تمور خالصة، اليت تعّد أشهى أنواع التمور يف العالم.

 اليوم الثاين: 
 صباحاً:

مغامرة صحراوية

للوصول  الرباعي  الدفع  سيارات  إحدى  قيادة  يمكن 
الكثبان  من  بإلهام  اسمها  جاء  واليت  األصفر،  بحرية  إىل 
الرملية الذهبية المحيطة بها. وتحتضن البحرية مختلف 
أشكال احلياة الربية، وال سيما الطيور كالصقور والطيور 
المغردة. كما يمكن القيام بزنهة مائية عىل منت قوارب 
الكاياك اللسرتخاء وتناول الطعام بهدوء. ويمكن القيادة 
للوصول إىل العقري واستكشاف بحر العرب والتزنّه عىل 

شاطئه الذهيب أو زيارة حصنه ومينائه القديمني. 

 فرتة ما بعد الظهرية:
 زيارة قرص إبراهيم األثري

يرجع  فريدة  قبة  مع  ممزيًة  قلعًة  إبراهيم  قرص  يُعد 
تتحول  أن  قبل  العثمانية،  اإلمرباطورية  إىل  تاريخها 
القرن  يف  عليها  سعود  آل  العزيز  عبد  للملك  ملكيتها 
العمارة  من  مزيجاً  القرص  هذا  ويعكس  العرشين. 
تامة.  بعناية  ترميمها  تم  اليت  والعسكرية،  اإلسالمية 
كما تم إدراج القرص عىل الئحة مواقع اليونيسكو للرتاث 

العالمي بفضل أهميته الثقافية.

 اليوم الثالث: 
 صباحاً:

التوجه نحو المرتفعات

اللستمتاع  سهولة  بكل  القارة  جبل  إىل  الصعود  يمكن 
لها.  تذكارية  صور  والتقاط  اجلميلة  الواحة  بمناظر 
شكلتها  اليت  الصخرية  والكهوف  األخاديد  استكشفوا 
الطبيعة عىل مدى آالف األعوام. كما يمكنكم زيارة متحف 
أرض احلضارات للتعرف أكرث عىل تاريخ المنطقة. ويمكن 
لعشاق احلرف اليدوية زيارة مصنع الدوغة للفخار اليدوي، 
الذي يعود تاريخه إىل 150 عاماً، لمشاهدة أجمل القطع 
كما  صنعها،  طريقة  عىل  والتعرف  التقليدية  الفخارية 

يمكن للراغبني المشاركة يف صناعة إحدى القطع.

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 التسوق يف سوق القيرصية

سوق  عىل  المرور  دون  المنطقة  يف  رحلة  أي  تكتمل  ال 

من  بدءاً  والممزية،  المتنوعة  التذكارات  القيرصية لرشاء 
الفاخرة.  اجللود  أنواع  أجود  إىل  ووصوًال  التقليدية  احليل 
يضم السوق أكرث من 400 من المتاجر اليت يعود تاريخ 

العديد منها إىل مئات األعوام.

خيارات تناول الطعام 

مطعم ميد (متوسطي)

يف  الطعام  تناول  وجهات  أهم  أحد  المطعم  هذا  يُعد 
أوسطية،  والرشق  المتوسطية  أطباقه  بفضل  المنطقة 
الممزية  وفعالياته  الموسمية  طعامه  بقوائم  يتمزي  كما 

اليت ترثي تجارب ضيوفه.
إنرتكونتيننتال األحساء، شارع الملك خالد، الهفوف، األحساء، 

intercontinental.com (+966135335555)

مطعم الكيت (عالمي)

ويتمزي  البحرية  المأكوالت  أشهى  المطعم  هذا  يوفر 
بحجم وجباته الكبري. 

واحة األحساء
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واحة المملكة اخلرضاء وكزن من اجلمال الطبيعي تستقبلكم بتاريخها العريق وبمجموعة رائعة من المغامرات 
والنشاطات اليت تناسب جميع االهتمامات
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وجهة ال بد من زيارتها 
قرية رجال ألمع

تعّد هذه القرية مثالية للرحالت طوال العام، 
لكنها تتمزي يف شهر سبتمرب بمهرجان رجال 
يب الذي تقيمه وزارة الثقافة السعودية  الطِّ

كل عام لتسلط الضوء عىل قبيلة قحطان وثقافتهم 
وتقاليد تزيني رؤوسهم بأكاليل من الورود.

الوجهات القريبة
كهوف جبل شدا. كهوف جرانيتية مذهلة شكلت 

البيوت القديمة.
حديقة غابة رغدان. غابة تضم مساراً إنزالقياً بطول 

957 مرت يف شمال جبال أبها.

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 13 ساعة و56 دقيقة، 

بالطائرة: ساعتني و5 دقائق
من الرياض: بالسيارة: 9ساعات و59 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و40 دقيقة
من جدة: بالسيارة: 8 ساعات و3 دقائق، بالطائرة: 

ساعة و20 دقيقة

رجال ألمع

خيارات اإلقامة

فندق قرص أبها
يف  الرئيسية  التلفريك  محطة  من  بالقرب  الفندق  يقع 
للياقة  مرافق  ويضم  سد،  بحرية  ضفاف  عىل  المدينة 
وحوض  استحمام  وحوض  رياضية  صالة  من  البدنية 

سباحة داخيل، باإلضافة إىل صالة بولينج.
أبها اجلديدة، أبها

.(+966172294444) abhapalace.com.sa

فندق أزد
وغرفه  المدينة  وسط  المركزي  بموقعه  الفندق  يليب 
المريحة احتياجات زواره من رواد األعمال والسياح، كما 

يضم حماماً وغرفاً للتدليك ومتجراً صغرياً. 

طريق الملك فيصل، وسط المدينة، أبها
.(+966172388777) 

فندق بيات

يضم الفندق العديد من فئات الغرف، كما يتيح لضيوفه 
االستفادة من مجموعة ممزية من المرافق كمركز للياقة 
البدنية ومنتجع صيح وغرفة ساونا وغرفة بخار وحوض 

سباحة داخيل. 
مائدة  تشمل  متنوعة  طعام  خيارات  الوجهة  وتقّدم 
سكاي  مطعم  يف  عالمية  بأطباق  اليوم  طوال  مفتوحة 
بوينت بإطاللته الممزية عىل المدينة، باإلضافة إىل أشهى 
األطباق المشوية المستوحاة من جنوب أمريكا وإسبانيا 

والربتغال وفرنسا يف مطعم أسادور.
طريق الملك فيصل، خميس مشيط 

.(+966172266666) bayathotels.com
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يف  البكر  الربية  المناطق  أجمل  من  واحدة  عسري  تعّد 
المملكة العربية السعودية. وهي مكان رائع الستكشاف 
جبل  تحتضن  فهي  الغريب،  اجلنوب  يف  اجلبلية  الطبيعة 
السودة، أعىل جبل يف السعودية والذي يبلغ ارتفاعه أكرث 

من ثالثة آالف مرت ويقع بالقرب من قرية السودة. 
يجب  اليت  المدن  وأهم  المنطقة  عاصمة  أبها،  تضم  كما 
المركز  مشيط،  خميس  مدينة  إىل  باإلضافة  زيارتها، 

احلرضي األشهر فيها. 
وتوفر منطقة عسري وجهة ممزية للهاربني من حر الصيف 
أقل  بحرارة  اجلميلة  اجلبلية  المنطقة  من  جزءاً  لكونها 
ووديان  خرضاء  وغابات  وبطبيعة  مئوية  درجات  بعرش 

جميلة.

برنامج  الرحلة

 اليوم األول 
صباحاً:

جولة يف األماكن التاريخية يف أبها
أبها ومحيطها.  مدينة  استكشاف  اجلولة  لكم هذه  تتيح 
تبدأ رحلتهم من محطة التلفريك يف أبها اجلديدة صعوداً 
إىل جبل ثريا المعروف باسم اجلبل األخرض اللتقاط أجمل 
لرؤية  المفتاحة  قرية  يف  التجول  يحلو  ثم  الصور. 
اخلط  فنون  من  المستوحاة  بالنقوش  المزين  مسجدها 
الفنون  من  تشكيلة  عىل  االطالع  إىل  باإلضافة  العريب، 
اجلدارية  واللوحات  الملونة  والبيوت  اليدوية  واحلرف 

والمتاحف اليت تقدم فكرة أوسع عن هذه الفنون.

 فرتة ما بعد الظهرية:

استعراض الهندسة المعمارية للمنطقة

يعود تاريخ احلصن الطيين لقرص شدا التارييخ، الموجود 
ويعكس  سنة،   200 من  أكرث  إىل  أبها،  مدينة  قلب  يف 

أساليب العمارة التقليدية والتاريخ العريق للمنطقة.
 ويحلو ختام اليوم بجلسة مطلة عىل اجلبل األخرض الذي 

يتألق بأضواء النيون اخلرضاء الممزية.

اليوم الثاين
صباحاً:

االستمتاع بإطاللة مذهلة من قرية احلبلة

األحجار  من  جرف  عىل  المعلقة  احلبلة،  قرية  تشكل 
الصيفية  المغامرات  لعشاق  مثاليًة  وجهًة  الرملية، 
الموسمية. وتعود تسميتها إىل كلمة احلبال، حيث كانت 
قبيلة قحطان تصل إىل المدينة باستخدام ساللم احلبال، 
بينما أصبح الوصول إىل القرية أسهل اآلن بفضل عربات 
التلفريك. ويمكن لزوار القرية التوجه إىل أعىل نقطة فيها 
أو  المنطقة،  تراث  عىل  واالطالع  احلبلة  متحف  لزيارة 

االستمتاع بوجبات الطعام وسط اإلطالالت المذهلة.

 فرتة ما بعد الظهرية:

التسوق ورشاء التذكارات من أسواق المنطقة

بكلّ  فعليكم  مشيط،  خميس  مدينة  تزورون  كنتم  إن 
لرشاء  الشهرية  والفضة  البهارات  بأسواق  المرور  تأكيد 
عدد  ازدياد  مع  توسعت  واليت  والهدايا،  التذكارات  أجمل 
سوقاً  كانت  أن  بعد  شخص،  مليون  إىل  المدينة  سكان 
االسرتخاء  يمكنكم  كما  مىض.  فيما  صغرية  زراعيًة 
واستعادة حيويتكم بعد يوم طويل من االستكشاف يف 

المنتجع الصيح يف فندق بيات.

عربة تلفريك أبها

 اليوم الثالث
 صباحاً:

االستمتاع بالمغامرات المشوقة

يمكن للزوار يف صباح اليوم الثالث التوجه شماًال لزيارة 
مدينة تنومة، واالستمتاع بالتزنه يف أحضان الطبيعة أو 
الصخرية  المنحدرات  تسلق  أو  اجلبلية  الدراجات  ركوب 

بصحبة مرشد خبري يف التسلق. 
وبيوتاً حجرية  الرائعة شالالٍت طبيعية  المنطقة  وتضم 
بالقوارب  بالتجذيف  االستمتاع  تتيح  اصطناعية  وبحريًة 

الصغرية فيها.

 فرتة ما بعد الظهرية:

 رحلة إىل القمم العالية

المحافظة  يف  المنزتهات  أهم  من  السودة  منزته  يعّد 
المليئة  اخلرضاء  ومساحاته  االستثنائية  طبيعته  بفضل 
بالنباتات واألشجار وأيضاً بفضل وفرة اخلدمات والمرافق 
ويمكن  السعودية،  يف  قمة  أعىل  المنزته  يضم  فيه. 
جميلة  بإطالالت  واالستمتاع  بالسيارة  إليها  الوصول 
اجلبال  أطراف  عىل  المنترشة  العرعر  أشجار  وسط 
قرية  باتجاه  التلفريك  عربات  ركوب  ثم  ومن  والوديان. 
بيوت  مثل  المتداخلة  المباين  تبدو  حيث  ألمع،  رجال 
احلكايات والقصص اخليالية، وتوفر تجربًة فريدة دفعت 
إىل  المتحدة  أللمم  التابعة  العالمية  السياحة  منظمة 
تصنيفها كواحدة من أفضل القرى السياحية يف العالم، 

مما يجعها المكان المثايل خلتام الرحلة.

خيارات تناول الطعام

المطعم الدوار يف فندق قرص السالم (سعودي)

العارش عىل مدينة  الطابق  المطعم من موقعه يف  يطل 
مائدة  ضمن  األطباق  من  واسعة  تشكيلة  ويقدم  أبها، 
مفتوحة. ويدور المطعم ليوفر لضيوفه إطالالت جديدة 

مختلفة ويفتح أبوابه عىل الفطور والغداء والعشاء.
شارع اإلمام محمد بن سعود، فندق قرص السالم، أبها
.(+966172281000) assalamabha.com 

مطعم كريفنج كلوب (عالمي)
يُعد مطعم كريفنج كلوب وجهة مثالية لعشاق اللحوم، 
غري  اللحم  رشائح  بينها  من  متنوعة  خيارات  يقدم  فهو 
مزنوعة العظم أو رشائح حلم األضالع أو رشائح األضالع 
الكاملة أو حلم أضالع العجل. وتليب الوجهة أذواق جميع 
والبيزتا  البحرية  المأكوالت  من  تقّدمه  بما  العائلة  أفراد 
والباستا والربجر، باإلضافة إىل قائمة مخصصة أللطفال.

طريق الملك فهد، خميس مشيط،(966542107964+).

مطعم إن الونج (عالمي)

يُعد وجهة مثالية اللستمتاع بفنجان من القهوة أو قطعة 
إطاللة مذهلة  مع  الشهية  الروبيان  أطباق  أو  البيزتا  من 

عىل اجلبل األخرض. 
طريق الملك عبد العزيز، أبها. 

.(+966557182280) Nlounge.business.site
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موطن جبل السودة، أعىل جبل يف المملكة والكثري من الوديان 
والمعالم الطبيعية الرائعة اليت تجعلها وجهة ممزية للسياحة 
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سزينز  (عالمي)
يمكن لضيوف المطعم يف فندق ومارينا البيلسان تناول 
بإطالالت  واالستمتاع  العالمية  األطباق  من  مجموعٍة 
ممزية عىل المارينا. ويقدم المطعم خيار تناول المأكوالت 

حسب الطلب أو عىل مائدة البوفيه. 
فندق ومارينا البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

 .(+966125106400)

 

ستيك هاوس  (أمرييك)

من  العديد  اسمه،  يويح  كما  المطعم،  هذا  يقدم 
المقبالت  من  باقة  جانب  إىل  للذواقة  اللحومات  أطباق 

والسلطات واألطباق اجلانبية. 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

.(+966112439018)

 

وجهات اإلقامة 

فندق ومارينا البيلسان 

يُعد هذا الفندق من فئة اخلمس نجوم أحد أشهر اخليارات 
يف المنطقة. ويتمزي بإطالالت عىل البحر األحمر والمارينا، 
كما يضم الكثري من المرافق الرتفيهية مثل صالة بولينج، 
سباقات  لمحاكاة  ألعاب  وأجهزة  بلياردو،  وطاوالت 

السيارات، وغريها يف نادي البيلسان الرتفيهي. 
ويحظى الفندق بموقع فريد وسط المدينة، ويتمزي بقربه 
الرئيسية، ما يجعله واحداً  الرتفيهية  المرافق  من جميع 

من أفضل األماكن لقضاء العطلة. 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية،

baylasunhotel.com 
 .(+966125106400)

 

منتجع الجونا إسكيب 

للتخييم،  المثايل  المكان  هو  الفاخر  المجمع  هذا  يعّد 
تجهزيه  تم  حيث  الجونا،  محمية  وسط  موقعه  بفضل 
بغرف  وأخرى  نوم  بغرفيت  خيم  تتضمن  متعددة،  بخيم 

مزدوجة، وجميعها مزودًة بوسائل الراحة احلديثة. 
محمية الجونا، مدينة الملك عبد الله االقتصادية،

 instagram.com/lagunaescape_kaec
 .(+966562709212)

 منتجع أوشيانا 

يقع هذا المالذ الهادئ يف قلب المدينة ويتمزي بإطالالت 
العادية  الفلل  من  تشكيلًة  ويوفر  األحمر،  البحر  عىل 
بما  والمرافق،  المطاعم  من  العديد  عن  فضالً  والفاخرة، 
فيها مسابح وشاطئ رميل وألعاب تالئم مختلف األعمار. 

البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 
 oceana-resort.hotels-saudi-arabia.com

(+966569324275)

فندق فيوز 

البحر،  عىل  ممزية  بإطالالٍت  العرصي  الفندق  يحظى 
السياحية  اجلذب  معالم  من  بالقرب  البيلسان  يف  ويقع 

الرئيسية يف المدينة. 
إىل  االستوديو  وحدات  من  اإلقامة  خيارات  وترتاوح 

األجنحة بغرفة وغرفيت نوم ومنازل بنتهاوس. 
والغداء  الفطور  طعام  تناول  الفندق  لضيوف  ويمكن 
والعشاء يف مطعم كاسرب آند غامبينزي، كما يضم الفندق 
صالة فيوز الونج لقضاء أوقات مسلية بجانب المسبح. 

البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 
viewsresidences.com

.(+966125105888)
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وجهة ال بد من زيارتها 
جُمان بارك

هذا المتزنه هو مقصد رائع لقضاء اليوم مع العائلة، 
والقيام برحلٍة أو تناول المأكوالت اخلفيفة يف إحدى 

محطات الطعام أو ممارسة الغولف يف الملعب 
المصغر أو االكتفاء بالتزنه واالستمتاع بأشعة 

الشمس الدافئة. 

الوجهات القريبة
جدة. عروس البحر األحمر، حيث تجدون مجموعًة 

من المنحوتات الفنية الرائعة وتستمتعون بباقٍة من 
أفضل المطاعم وأجمل التجارب البحرية. 

متزنه معلم الملك عبدالله التذكاري.

 يقع هذا المتزنه عىل مسافة قريبة يف منطقة ثول، 
اليت تحتضن العديد من الشواطئ. 

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 14 ساعة و6 دقائق، بالطيارة: 

ساعتان و10 دقائق.
من الرياض: بالسيارة: 9 ساعات و56 دقيقة، 

بالطيارة: ساعة و45 دقيقة.
من جدة: بالسيارة: ساعة و21 دقيقة

المائية، بدءاً من مركبات الزتجل المايئ ووصوًال إىل الزتجل 
عىل الماء وغريها من النشاطات اليت تناسب مختلف 

المستويات. كما يمكن للراغبني باالسرتخاء عىل الرمال 
االستمتاع بمشاهدة أجمل االستعراضات المائية. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

مشاهدة فيلم يف سينما يك-ماكس

عىل  تحتوي  األبعاد  رباعية  عرض  صالة  هي  يك-ماكس 
والمؤثرات  احلديثة  بالتقنيات  مزودة  وهي  مقعداً،   46
الرتفيه،  عشاق  تريض  اليت  واحلسية  والبرصية  الصوتية 

وتوفر تجارب عائلية مرحة وعروضاً مسلية. 

 اليوم الرابع
الفرتة الصباحية: 

االستمتاع بجولة غولف يف نادي وملعب الغولف
 رويال غريزن

يمكن لمحيب رياضة الغولف التوجه إىل نادي وملعب 
الغولف رويال غريزن،، الستعراض مهاراتهم واالستمتاع 
بوقتهم عىل مدار العام، بفضل درجات احلرارة المعتدلة. 

ويضم الملعب الفريد 18 حفرة ويتمزي بإطالالت 
بانورامية عىل البحر األحمر. كما يستضيف العديد من 

البطوالت العالمية.

 فرتة ما بعد الظهرية: 

جلسة تدليك يف ماندارا سبا

يتيح ماندارا سبا، المنتجع الصيح الفاخر يف رويال 
غريزن، لضيوفه تدليل أنفسهم أو االسرتخاء بعد جولة 

الغولف، حيث يقدم مجموعًة واسعة من العالجات، بدءاً 
من جلسات تدليك الوجه، فضالً عن مرافق مخصصة 

للرجال وللنساء.

 اليوم اخلامس
الفرتة الصباحية: 

استكشاف المدينة عىل الدراجة الهوائية 

يتيح هذا النشاط اكتشاف المدينة وممارسة الرياضة يف 
الوقت نفسه، حيث يُعد استئجار دراجة الطريقة األمثل 
الكتشاف المدينة، ال سيما وأن طرقها سلسة ومستوية، 
مما يمنح هواة ركوب الدراجات تجرية ممتعًة ومريحة. 

 فرتة ما بعد الظهرية:

زيارة حديقة الفنون اخلرضاء

يف  للتزنه  مثالية  فرصًة  المعتدل  المدينة  طقس  يوفر 
من  العديد  عىل  تحتوي  اليت  اخلرضاء،  الفنون  حديقة 
األشجار الُمقلمة وفق أشكاٍل مختلفة، بما فيها أشكال 

حيوانات مثل الزرافة واجلمل وغريها. 

وجهات تناول الطعام 

السفري (سعودي)

وجهة مناسبة للتلذذ بألّذ األطباق البحرية المتنوعة اليت 
المطعم  يتيح  ممزية.  محلية  بطريقة  تحضريها  يتم 
والتحضري  التتبيلة  وطريقة  السمك  اختيار  لزواره 

المفضلة لديهم.
البيلسان، مدينة الملك عبد الله اإلقتصادية  

 .(+966500000088)

بهار  (متوسطي)
يقع المطعم يف ممىش الشاطئ ويقدم مأكوالت من 

المطبخ المتوسطي واللبناين، ويُعد الوجهة األوىل للتلذذ 
بتشكيلٍة متنوعة من المقبالت واالستمتاع باإلطالالت 

البحرية اجلميلة. 
ممىش الشاطئ، البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية 

 .(+966500000088)

بريتس كافيه  (فرنيس)

من  تشكيلة  المائية  الواجهة  عىل  المقهى  هذا  يقدم 
عىل  والقهوة  والسندويشات  والمعجنات  المأكوالت 
يف  اجللوس  للضيوف  يمكن  حيث  الفرنسية،  الطريقة 
حني  يف  البحرية.  باإلطالالت  واالستمتاع  الطلق  الهواء 
لمتابعة  شاشات  عىل  المغلقة  الداخلية  الصالة  تحتوي 

المباريات الرياضية. 
البيلسان، مدينة الملك عبد الله اإلقتصادية  

 .(+966563611895)

بيسرتو  (عالمي)

نادي  يف  الطعام  لتناول  العرصية  الوجهة  هذه  تقدم 
وملعب الغولف رويال غريزن مساحات داخلية وخارجية 

لتناول الطعام قبل جولة الغولف أو بعدها. 
نادي وملعب الغولف رويال غريزن، المروج، 

مدينة الملك عبد الله االقتصادية،
.royalgreens.net (+966124227800) شاطئ يام مدينة الملك عبدالله االقتصادية

كاسرب آند غامبينزي  (إيطايل)
خيارات  الشهرية  اجلاهزة  المأكوالت  سلسلة  تقدم 
السندويشات  من  بدءاً  الشهية  المأكوالت  من  واسعة 
وتتمزي  المتنوعة،  الباستا  لوصفات  ووصوًال  والسلطات 

بطابعها البسيط والمناسب لكل أفراد العائلة. 
فندق فيوز، البيلسان، مدينة الملك عبد الله االقتصادية، 

casperandgambinis.com
 .(+966550673388)

فاير غريل (مكسييك)

يُشكّل المطعم وجهًة عائلية عرصية يف ممىش الشاطئ، 
من  ممزية  تشكيلًة  المكسييك  الطعام  لمحيب  ويوفر 
مع  والتاكو  البوريتو  أصناف  تتضمن  واليت  المأكوالت، 

صلصة اجلواكامويل المحرضة عىل طريقته اخلاصة.
ممىش الشاطئ، مدينة الملك عبد الله االقتصادية،

 . regrill.com.sa (+966554712910)
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اليت تحمل  عبدالله االقتصادية،  تأسست مدينة الملك 
استقطاب  بهدف   2005 عام  المستقبل،  مدينة  لقب 
العطالت  لقضاء  العالمية، وهي وجهٌة شهريةٌ  الرشكات 
جدة،  شمايل  ساعة  بُعد  عىل  المدينة  وتقع  العائلة.  مع 
وتكتسب شهرًة كبريًة بصفتها الوجهة األمثل عىل ساحل 

البحر األحمر. 
ويمكن لزوار المدينة االستمتاع بوقتهم والتوجه إىل نادي 
وملعب الغولف رويال غريزن الذي يستضيف العديد من 

بطوالت الغولف العالمية. 
وتحتضن المدينة العديد من الشواطئ الرملية، فضالً عن 
واجهة مائية طويلة ومثالية للتزنه وممارسة الرياضات 
درجة   28 عند  معتدلة  حرارة  بدرجة  تتمزي  كما  المائية، 
مثالية  وجهًة  منها  يجعل  مما  العام،  مدار  عىل  مئوية 

لقضاء العطالت. 

رحلة 3 أيام 

 اليوم األول
صباحاً:

نزهة يف جُمان بارك
يُعد متزنه جُمان بارك وجهًة مثالية اللسرتخاء، 

ويحظى بموقع قريب من المارينا وجميع الفنادق يف 
المدينة، حيث يتيح للزوار التزنه تحت أشعة الشمس، 

أو ممارسة رياضة التنس أو كرة الطائرة الشاطئية، 
أو السباحة يف المسبح. كما يوفر ملعب غولف مصغر 

لمحيب هذه الرياضة. ويضم جُمان بارك مساحات 
خرضاء مثاليًة أللطفال، فضالً عن وجود الكثري من 

مواقف السيارات مع إمكانية الدخول المبارش للعديد 
من المطاعم الشاطئية. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

الوقت األمثل لتجارب الرسعة
دعوة لمحيب الرسعة الرتداء خوذهم واالستعداد لقضاء 
يف  قدراتهم  واختبار  الكارتنج  سباق  يف  رائعة  أوقات 
القيادة. ويمتد مضمار جُمان كارتنج المخصص لسباقات 

الكارتنج يف المنزته، عىل مسافة تزيد عىل 700 مرت، وهو 
المكان المثايل للمشاركة يف منافسات ودية واالستمتاع 

بالوقت مع األصدقاء.
 اليوم الثاين 

الفرتة الصباحية: 

اإلبحار عىل منت قوارب الزنهات المائية يف قناة المارينا
يمكن استئجار قارب تزنه عىل شكل بجعة واالستمتاع 

بالمناظر يف قلب قناة المارينا. 
 فرتة ما بعد الظهرية: 

التخييم يف الجونا إسكيب 

تخييم  تجربة  إسكيب  الجونا  الصحراوي  المخيم  يتيح 
فاخرة تحت النجوم بطابع عريب عىل البحر األحمر. 

 اليوم الثالث
صباحاً:

تجارب دافئة عىل شاطئ يام
يمكن للراغبني باالسرتخاء االستلقاء تحت أشعة 
الشمس الدافئة يف شاطئ يام الرميل يف منطقة 

البيلسان. وتحلو التجربة برفقة كتاب ممتع وكريم 
احلماية من الشمس وبعض المقبالت. ويضم الشاطئ 
العديد من شاحنات الطعام، فضالً عن مسبح طبيعي 

محاط بالشعاب المرجانية. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

التزنه عىل دراجة عىل ممىش الشاطئ وتناول 
الطعام يف بيتش برومينيد

يتمزي ممىش الشاطئ بإطالالت خالبة عىل البحر األحمر، 
وال سيما عند مغيب الشمس، وهو وجهة مثالية للتزنه 

وركوب الدراجة الهوائية والتقاط الصور الممزية.

رحلة 5 أيام 

 اليوم األول
صباحاً:

زيارة اكوا فن، احلديقة المائية العائمة
استعدوا ألوقات مليئة بالنشاطات المسلية مع أفراد 

العائلة يف هذا المتزنه المايئ العائم. 

 فرتة ما بعد الظهرية:

نزهة يف أرجاء نادي البيلسان لليخوت 
والرياضات المائية 

يقدم نادي البيلسان لليخوت والرياضات المائية تجربة 
تزنه غامرة تتيح للزوار االستمتاع باألجواء الشاطئية 

الممزية واإلطالالت الفريدة، باإلضافة إىل استئجار قارب 
لمشاهدة المدينة من البحر. كما يوفر باقًة متنوعة من 

المطاعم لتناول طعام الغداء أو العشاء. 
 

 اليوم الثاين
رحلة غوص يف مياه البحر األحمر

ال يُمكن لزوار المدينة تفويت فرصة الغوص يف واحد من 
أروع البحار يف العالم، حيث يمكن للحاصلني عىل شهادة 
اتحاد مدريب الغوص المحرتفني PADI االستمتاع برحلة 
الغطس  ممارسة  المحرتفني  لغري  يمكن  كما  تُنىس،  ال 
أو  صيد  رحلة  يف  الذهاب  أو  التنفس  أنبوب  باستخدام 
الرشكات  من  العديد  المدينة  وتحتضن  بحرية.  رحلة 

المتخصصة بمغامرات الغطس. 
 اليوم الثالث

صباحاً:

تجربة الرياضات المائية
يمكن للزوار التوجه إىل شاطئ يام الختبار المغامرات 

شاطئ يام
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البيلسان مدينة الملك عبدالله االقتصادية
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وجهة رائدة للسياحة واألعمال عىل سواحل البحر األحمر تتألق بمرافق رائعة 
ومتطورة وبيئة مناسبة اللستمتاع باحلياة بأجمل صورها
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عىل البحر األحمر ونافورة الملك فهد أو أفق مدينة جدة. 
كما يحتضن الفندق مرافق من طرازٍ عالمي، بما فيها السبا 
الفاخر والمخصص للرجال والعديد من المطاعم، بدءاً من 
ريحانة المتخصص باألطباق اآلسيوية والعربية والرشق 
إىل  وصوًال  البحري  سالزت  ومطعم  التقليدية،  أوسطية 
كراميل الونج الذي يعد المكان األمثل اللستمتاع بشاي 
أشهى  بإعداد  بوتيك  كيك  يتفّنن  بينما  الظهرية،  بعد  ما 
وصالة  خاصاً  شاطئاً  الفندق  ويضّم  احللويات.  أصناف 
رياضية وناٍد أللطفال، ما يتيح تجربة تليب تطلعات جميع 

أفراد العائلة.
ritzcarlton.com ،كورنيش احلمراء، جدة

(+966122314444)

والدورف أستوريا جدة - قرص الرشق

بطرازٍ  الكورنيش  عىل  موقعه  من  الفاخر  الفندق  يتألق 
وحوض  للسيدات  مخصص  سبا  ويحتضن  إيطايل، 
عن مسبح داخيل وخاريج لضمان  سباحة عاليج، فضالً 
األحمر.  البحر  عىل  خالبة  إطالالٍت  مع  ممتعة  أوقاٍت 
اللستمتاع  بالذواقة  المتنوعة  الفندق  مطاعم  وترحب 
بأشهى األطايب، بما فيها مطعم أرومي المعروف بأطباقه 
اإليطالية المستوحاة من مدينة البندقية، ومطعم الرشق 
المتخصص باألطباق الرشق أوسطية، فضالً عن الرشفة 
الونج الذي يُعّد خياراً مثالياً لتناول فطور ممزي أو التلذذ 

بقهوة وشاي ما بعد الظهرية. 
تتألق  الذي  جدة،  أستوريا  والدورف  فندق  ويوّفر 
كريستال  من  طبقات  ثالث  من  برثيا  الرئيسية  ردهته 
فرتة  طوال  الشخيص  المضيف  خدمة  سواروفسيك، 

إقامة الضيوف.
طريق الكورنيش الشمايل جدة

 .Hilton.com (+966920009565)

يح احلمراء الكورنيش اجلنويب جدة
hyatt.com (+966122639666)

شانغريال جدة

يمثل الفندق الفاخر المحطة األوىل لعالمة شانغريال يف 
افتتاحه يف فرباير  السعودية، حيث تم  العربية  المملكة 
2022 مع 203 غرفة عرصية و3 مطاعم وسبا متمزي وناٍد 
األرض  من  ممتّدة  بنوافذ  الغرف  جميع  وتتمزي  أللطفال. 
الطبيعي، فضالً عن  الضوء  يتيح دخول  السقف ما  حّىت 

الشاطئ الرميل القريب من الفندق. 
ويحتضن شانغريال جدة مقهى كوبا المتخصص بتقديم 
شانغ  ومطعم  عرصية،  أجواء  يف  والمعجنات  القهوة 
جانب  إىل  العرصية،  الصينية  بأطباقه  المعروف  باالس 
المتمزية  األطعمة  وجهة  وهو  كيتشن  ووترفرونت  ذا 
واألطباق العالمية مع إطالالٍت جميلة عىل البحر األحمر. 
وجميع  مول  رديس  بجوار  رائع  بموقع  الفندق  ويمتاز 
المعالم الرئيسية جلدة، ما يجعله وجهة مفضلة للسياح.

يح الشاطئ جدة,
 shangri-la.com/Jeddah

.(+966126968888)

الريزت-كارلتون، جدة 

دقيقة   45 بعد  عىل  االسرتاتييج  بموقعه  الفندق  يتمزي 
األحمر،  البحر  عىل  المطل  الكورنيش  ضمن  المطار  من 
بقضاء  والراغبني  للمسافرين  مفضلة  وجهًة  يجعله  ما 

أوقاٍت ممزية بقصد العمل أو الرتفيه. 
وتتسم الوجهة اليت كانت قرصاً فيما مىض بطابٍع فاخر، 
فيها  بما  المتنوعة  الغرف  من  متنوعة  مجموعة  مع 
الراقية، واليت تتيح إطالالٍت خالبة  الديلوكس واألجنحة 

الريزت - كارلتون جدة

جدة آرت بروميناد

وجهة جديدة تستحق الزيارة من دون شك! تقع 
آرت بروميناد يف واجهة جدة البحرية، وتمتد عىل 

طول المارينا وصوًال إىل نادي جدة لليخوت، بالقرب 
من حلبة كورنيش جدة،  ورسعان ما أصبحت وجهة 
رائدة بني سكان وزوار المدينة، الذين يتزنهون عىل 
طول الواجهة البحرية ويستمتعون باألعمال الفنية 

والمجسمات المنترشة يف المكان، وطبعاً يزورون 
المطاعم والمقاهي الممزية لتناول وجبة لذيذة 

والتأمل باإلطاللة اجلميلة.
تضم آرت بروميناد مجموعة من المطاعم والمقاهي 

اليت تستحق الزيارة، نذكر منها 95 سيلسيوس 
كافيه (www.95celsius.com) اليت تقّدم 

تشكيلة من القهوة والعصائر واحللويات، ومطعم 
مايارد (www.visitmaillard.com) الذي يتيح 

لكم تذّوق أشهى المأكوالت العالمية والفريدة من 
نوعها من تحضري طهاة سعوديني، مثل وافل حلم 

البط واللوبسرت بجوز الهند وأيضاً تاتايك مع البطيخ 
األحمر. كما يعّد مطعم أوكتو اليوناين 

(www.okto-sa.com) مكاناً مثالياً للتلذذ بأشهى 
األطباق اليونانية المحرضة بطريقة عرصية.

تجعل جميع هذه التجارب المتنوعة من زيارة آرت 
بروميناد شيئاً ال بّد منه اللستمتاع بلمحة عن كلّ 

ما تقدمه مدينة جدة اجلميلة من فن وثقافة وطعام 
شهي وإطاللة جميلة عىل البحر األحمر.
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لوسيل (عالمي)

لوسيل هو المطعم الدوار الوحيد يف جدة، ويوفر تجربة 
عشاء استثنائية غنية بالنكهات مع إطاللة بانورامية عىل 
15 الطابق  المطعم يف  ويقع  اجلميلة.  ومعالمها  المدينة 
ونصف  ساعة  ويستغرق  التجاري،  السحييل  مركز  من 
إلتمام دورة كاملة ما يتيح للضيوف االستمتاع بمشاهدة 

مجموعة من معالم المدينة. 
يح المحمدية، جدة،

 .(+966559249292)

كورو (ياباين بريويف)

الياباين  المطبخ  أطباق  من  مزيجاً  كورو  مطعم  يقدم 
غنية  قائمة  مع  نييك،  تجربة  باسم  المعروفة  والبريويف 
والسيفيتيش،  والنيجري  والساشيمي  السويش  بأطباق 
كما  وغريها.  والسلطات  الشواء  خيارات  إىل  باإلضافة 
يوفر ركن نييك بار تشكيلة من نكهات المطبخ اآلسيوي 
ومطبخ جنوب أفريقيا، متيحاً للضيوف االستمتاع بعرض 

مبدع إلعداد تشكيلة غنية من أطباق النيجريي.
طريق الملك عبدالعزيز، يح اخلالدية، جدة،

.kuururestaurant.com (+966532500123)

راسوي باي فينيت (هندي)

يبدع الشيف فينيت باهايت يف مطعم راسوي باي فينيت 
حائز  شيف  أول  ويُعد  المبتكرة،  الهندية  األطباق  بإعداد 
وجهًة  مطعمه  يجعل  ما  الهند،  من  ميشالن  نجمة  عىل 

مفضلة لعشاق المطبخ الهندي. 
يف  القديمة  األحياء  أجواء  من  إلهامه  الشيف  ويستمد 
جدة اليت أعجب الشيف باهايت بها أثناء زيارته لها، وتعين 
المطعم  ويشتهر  الهندية،  باللغة  المطبخ  راسوي  كلمة 

بقائمة طعام تم إعدادها وفق تقنيات الطهو العرصية. 
فندق موفنبيك التحلية جدة، (966122132000+).

سكاي الونج (عالمي)

مع  جدة  روزوود  فندق  يف  متمزي  بموقع  الوجهة  تتمتع 
اجللوس  للضيوف  يمكن  حيث  خالبة،  بانورامية  مناظر 
اللستمتاع  الفندق  سطح  عىل  السباحة  حوض  بجانب 
بإطالالت عىل الكورنيش ومياه البحر األحمر أثناء التلذذ 
أسياخ  فيها  بما  وااللونج،  المطعم  يف  الطعام  بخيارات 
المحّمر مع  التايالندية والربوشيتا  الطريقة  الدجاج عىل 
الفلفل، باإلضافة إىل رشائح حلم أضالع العجل المشوية 

وغريها. 
فندق روزوود جدة، الشاطئ، جدة،

rosewoodhotels.com
(+966550313255) 

شانغ باالس (صيين)

يحظى المطعم بشهرة عالمية بفضل تقديمه المأكوالت 
يوفر  حيث  أنيقة،  عرصية  أجواء  يف  التقليدية  الصينية 
تجربة ممزية من موقعه يف فندق شانغريال جدة بما فيها 

طبق البط اخلاص. 
يح الشاطئ جدة,

shangri-la.com/Jeddah
.(+966126968888)

خيارات اإلقامة

فندق أصيلة، الكرشي كوليكشن، جدة 

يف  الفاخرة  الضيافة  وجهات  أبرز  من  أصيلة  فندق  تعليق الصورةيُعّد 

بديكورات  تتألق  وأنيقة  واسعة  وأجنحة  غرف  مع  جدة 
عن  فضالً  ضخمة،  وثريات  مرتفعة  وأسقف  عرصية 
يف  الملّونة  واللمسات  احليادية  األلوان  ذات  الردهة 
المفروشات. ويحتضن الفندق أكرث من ألفي قطعة فنية 
يجعله  ما  السعوديني،  الفنانني  من  نخبة  توقيع  تحمل 

معرضاً فنياً بارزاً. 
بما  المتمزية،  المرافق  من  العديد  الراقية  الوجهة  وتضّم 
فيها صالة لياقة بدنية وسبا للرجال والنساء مع حوض 
ويستطيع  المدينة.  عىل  ساحرة  بإطاللة  خاريج  سباحة 
الذواقة اختيار ما يحلو لهم من المأكوالت ضمن العديد 
بامباس  الشهري  األرجنتيين  المطعم  مثل  المطاعم،  من 
ومطعم أوبرجني المتوسطي ومطعم توينيت فور العالمي 

ومقهى إل كافيه.
شارع األمري محمد بن عبد العزيز، جدة،

.marriott.com (+966122319800)

فندق بارك حياة جدة - مارينا ونادي وسبا

شواطئ  عىل  نجوم  اخلمس  فئة  من  المنتجع  يمتّد 
الكورنيش الهادئة، ويمتاز بطابٍع عرصي وأنيق مع حدائق 
خرضاء و142 غرفة وجناح فاخر تزتين بلمسة أندلسية. 
كما ينفرد بإطالالت خالبة عىل مياه البحر األحمر ونافورة 
السبا  مرافق  ألحدث  احتضانه  عن  فضالً  فهد،  الملك 
الرفاهية  درجات  بأقىص  االستمتاع  للضيوف  تتيح  اليت 
المرموقة،  الذواقة يف مطاعمه  واالسرتخاء. ويستضيف 
أندلسية  ومطعم  المتوسطي  النافورة  مطعم  فيها  بما 
وركن  الشاي،  فنجان  مع  االسرتخاء  يحلو  حيث  الرايق 
الفندق.  السيدات ضمن  أوسطي يف سبا  الرشق  دردشة 
مما  الصغار،  أللطفال  مخصص  ناٍد  الفندق  يضم  كما 

يضمن لهم قضاء أوقات مليئة بالتسلية والمرح.

بارك حياة جدة

شانغريال جدة
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تتطلب هذه الرحلة سيارة دفع رباعي للوصول إىل اجلبل 
اخلالبة  بالمناظر  كم، اللستمتاع  يبعد عن جدة 95  الذي 
والتضاريس الصخرية الرائعة من مرتفعات مذهلة حيث 

يحلو التخييم وتأمل النجوم.
اليوم اخلامس

 صباحاً: 

زيارة فقيه أكواريوم 

من  أكرث  مشاهدة  فرصة  لزوارها  الممزية  الوجهة  تتيح 
فيها  بما  المدهشة،  البحرية  الكائنات  من  نوع   200
والشعاب  والسالحف  االلسع  والراي  القرش  أسماك 

المرجانية الفريدة. 
  

 فرتة ما بعد الظهرية: 
االسرتخاء يف ناريس سبا

يوفر ناريس سبا، أكرب منتجع صيح يف جدة ضمن منتجع 
وتجديد  اللسرتخاء  مثالية  تجربة  أبحر،  نارسس  وسبا 
غرف  من  ستة  مع  جدة،  يف  حافل  أسبوع  بعد  احليوية 
بما  مربع،  مرت   1,200 امتداد  عىل  المتنوعة  العالجات 
عن اإلطالالت  البخار وغريها، فضالً  الساونا وغرف  فيها 
اخلالبة عىل البحر األحمر. كما يحتضن منتجع ذا سبا يف 

فندق شانغريال أحدث المرافق اللستمتاع بأقىص درجات 
الرفاهية والراحة.

خيارات تناول الطعام 

أبو زيد (سعودي)

المطبخ  أطايب  ألذ  السعودية  األطعمة  وجهة  تقدم 
والمطبق  المعصوب  طبقي  بإعداد  وتشتهر  المحيل، 

بلمسة عرصية. 
الفطور يف فروعه  لتناول  زيد خياراً مفضالً  أبو  يُعد  كما 

المتوزعة يف أنحاء جدة. 
مواقع عديدة يف جدة،

 .abuzaidrest.com (966920002670+)

طيبات احلجاز (سعودي)

يستقبل المطعم العريب الضيوف عىل مدار اليوم بفضل 
أطباقه الرشق أوسطية الشهية، وتعود شعبيته بشكل 
فيها  بما  الممزية،  احلجازية  الفطور  أطباق  إىل  رئييس 

الشكشوكة والفول وغريها.
فروع متعددة من بينها فرع شارع األمري سلطان، جدة، 

 .(+9661260601474)

سوق السمك المركزي 

األمثل  واخليار  جدة  يف  الوجهات  أشهر  السوق  يشكل 
من  يضّم  حيث  الطازج،  السمك  أنواع  أفضل  لرشاء 
كشك   100 من  أكرث  البحر  من  بالقرب  الممزي  موقعه 
يبيع أكرب تشكيلة من المأكوالت البحرية يف السعودية، 
وغريها.  والقاروس  والقريدس  واحلبار  التونة  فيها  بما 
المفضلة  الوجبات  يقدم  مطعماً  السوق  يحتضن  كما 
للضيوف من األسماك المشوية أو المقلية مع السلطات 

واحلّمص وغريها من المقبالت اللذيذة.
طريق الكورنيش الفرعي , البغدادية , جدة

 .(+966548088630)

فول 21  (شامي)

للتلذذ  المفضلة  العائلية  الوجهات  من   21 فول  يُعد 
وسط  عرصية  لمسة  مع  التقليدية  العربية  باألطباق 
أشهى  يقدم  حجري  فرن  مع  ودافئة،  عفوية  أجواء 
والمشاوي  المقبالت  ألذ  جانب  إىل  الطازجة،  المخبوزات 

اليت يبدعها المطعم المعروف بديكوراته احلديثة.
الروضة، جدة،

instagram.com/ful21.sa (+96656220212)

وجهة ال بد من زيارتها 
الغوص يف البحر األحمر

الغوص  وجهات  أبرز  من  األحمر  البحر  عروس  تُعد 
الغنية  البحرية  باحلياة  تتمزي  إذ  العالم،  عىل مستوى 
الشعب  فيها  بما  الماء،  تحت  المذهلة  والمناظر 
المرجانية الملونة وحطام السفن الغارقة والكائنات 
رشكات  من  العديد  جدة  وتضّم  الكثرية.  البحرية 
حطام  الستكشاف  مغامرات  تنظم  اليت  الغوص 
السفن القريبة من الساحل واختبار نشاطاٍت ممتعة.

الوجهات القريبة
الواقعة  اجلزيرة  سواحل  تحتضن  أبوطري.  جزيرة 
يمثل  الذي  الكابل،  حطام  جدة  غرب  جنوب 
.1978 عام  الغارقة  اليونانية  السفن  أشهر  بقايا 
بشعبيٍة  الغوص  رياضة  تحظى  الليث.  جبل  جزيرة 
كبرية يف اجلزيرة الواقعة عىل بعد 200 كم جنوب جدة 
احلويت،  القرش  أسماك  من  العديد  حولها  ويعيش 
توفرها.  اليت  احلماسية  التسلق  نشاطات  عن  فضالً 
مكة  إىل  جدة  من  االنتقال  يمكن  المكرمة.  مكة 

المكرمة خالل ساعة عن طريق بوابة مكة. 

مدة الرحلة
من الدمام: بالسيارة: 13 ساعة و6

دقائق، بالطائرة: ساعتني و5 دقائق
من الرياض: بالسيارة: 9 ساعات 
و13 دقيقة، بالطائرة: ساعة و30

دقيقة الواجهة المائية
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استكشاف اإلبداعات الفنية
 تحتضن جدة مجموعًة واسعة من اإلبداعات الفنية 

اخلارجية والمتاحة أمام اجلميع، بدءاً من تماثيل ممزية 
أبدعها نخبة من الفنانني السعوديني والعالميني يف 

أنحاء المدينة، بمن فيهم خوان مريو وهرني مور، 
ووصوًال إىل مجسم الدراجة الضخم بارتفاع 15 مرت يف 

ميدان الدراج. 
 فرتة ما بعد الظهرية: 

 زيارة حديقة الشالل الرتفيهية

أفراد  مثالية جلميع  الرتفيهية وجهة  الشالل  تُعد حديقة 
العائلة، فهي تمتد عىل الكورنيش بمساحة 60 ألف مرت 
مربع وتوفر العديد من المغامرات احلماسية مع منطقة 

مخصصة للزوار الصغار. 
مثل  الشيقة،  األلعاب  اختبار  المغامرة  لعشاق  ويمكن 
رائعة يف  باإلضافة إىل جولة  سلينغ شوت وباور سريج، 
مزنلق أمازون المايئ والداخيل، وتجربة الركوب بفناجني 

الشاي الممتعة والمناسبة للجميع. 

  اليوم الثالث
 صباحاً:

ركوب األمواج بالطائرات الرشاعية

لمحيب  المفضل  اخليار  الرشاعية  بالطائرات  الزتجل  يعد 
إتقان هذه  أن  الرغم من  اجلديدة، وعىل  المائية  التجارب 
الرياضة ليس باألمر السهل، إال أنها تعد من أبرز التجارب 

احلماسية يف جدة. 
شهر  عدا  (ما  العام  مدار  عىل  الدائمة  الرياح  وتساعد 
ديسمرب) ودرجات احلرارة المثالية عىل جعل جدة الوجهة 
األوىل لمحيب هذه الرياضة، ويقدم مركز سوبر كايت داي 

دروساً للراغبني بتعلم هذه الرياضة المشوقة. 

  فرتة ما بعد الظهرية: 
أمسية لطيفة عىل شاطئ السيف 

يشكل الشاطئ وجهة االسرتخاء المثالية للعائالت بعد 
قضاء يوم حافل بالنشاطات المائية، حيث يتمزي بمياهه 
البيضاء  الرمال  من  الواسعة  ومساحاته  العمق  قليلة 

اللستمتاع بالطائرات الورقية. 
لقضاء  الرفاهية  عشاق  اخلاص  الصاحلية  نادي  ويدعو 

تجربة منعشة وفاخرة بعيداً عن المدينة. 

  اليوم الرابع
 صباحاً: 

زيارة متحف بيت نصيف التارييخ وعبور باب مكة

التارييخ،  البلد  التارييخ أهم معالم يح  يعد بيت نصيف 
 ،1881 عام  نصيف  أفندي  عمر  الشيخ  جدة  حاكم  وبناه 
آل سعود رحمه  الملك عبدالعزيز  أن يسكنه جاللة  قبل 

الله عام 1925 لفرتة من الزمن. 
الوحيدة يف جدة  وتحرس مقدمته شجرة ضخمة، كانت 
حىت عرشينيات القرن المايض. كما يحتضن احلي العريق 
باب مكة، الذي يمثل الممر الذي عربه مليارات المعتمرين 

يف السنوات الماضية. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 رحلة إىل جبل القمر

أفق مدينة جدة
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 اليوم الثالث
 صباحاً: 

استكشاف يح البلد وسوق العلوي

قائمة  ضمن  والمدرجة  التاريخية  المنطقة  تتسم 
وبأجوائها  احليوي  بطابعها  العالمي  للرتاث  اليونسكو 
المفضلة  الوجهة  العلوي  سوق  ويمثل  الرائعة، 
المجوهرات  فيها  بما  اليدوية،  واحلرف  العروض  لعشاق 
منصات  وتتيح  وغريها.  الفنية  والقطع  والمنسوجات 
أطايب  ألذ  مع  خفيفة  بوجبٍة  للتلذذ  الفرصة  البليلة 
المملكة التقليدية والمكونة من احلّمص والثوم والتوابل. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 زيارة مسجد الرحمة العائم

ليكون  البحر  سطح  فوق  ركائز  عىل  الرحمة  مسجد  بُين 
اسمه المسجد العائم، ويتمزي بطرازٍ معماري مذهل من 
اخلارج وتفاصيل داخلية تستحق االستكشاف، كما تحلو 
مشاهدته مساًء بينما يتألق بتأثرياٍت ضوئية عرب نوافذه 

الزجاجية اجلميلة.

برنامج الرحلة خلمسة أيام: 

 اليوم األول
 كامل اليوم:

الغوص والغطس يف البحر األحمر 

توفر عروس البحر األحمر الكثري من النشاطات البحرية 
اليت تليب تطلعات زوارها خالل رحلٍة ممزية طوال اليوم، 
مغامرات  تتيح  اليت  الغوص  رشكات  من  العديد  مع 
كما  الساحل.  من  القريبة  السفن  حطام  الستكشاف 
البحرية  احلياة  بالغطس والتعرف عىل  يمكن االستمتاع 
البحر  مياه  صفاء  بفضل  المرجانية،  والشعاب  الغنية 
مثل  النادرة،  األسماك  من  العديد  يحتضن  الذي  األحمر 

سمكة نابليون والمرلني األسود. 
 اليوم الثاين

 صباحاً: 

مسجد الرحمة العائم
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العربية  المملكة  يف  التجارية  المراكز  كأهم  جدة  تربز 
بفضل  المزدهرة،  السياحية  والوجهات  السعودية 
من  والقريب  األحمر  البحر  سواحل  عىل  الممتّد  موقعها 
العراقة  بني  الساحلية  المدينة  وتجمع  المكرمة.  مكة 
والمطاعم  الفنادق  من  العديد  وتضم  والعرصية، 
والوجهات الفاخرة، إىل جانب يح البلد التارييخ والُمدرج 
ضمن قائمة اليونسكو للرتاث العالمي مع تاريخه الممتد 

إىل 552 سنة قبل الميالد. 
واألسواق  المتاحف  من  كبرية  مجموعًة  جدة  تضّم  كما 
عشاق  الرائع  بساحلها  وتستقطب  التجارية،  والمراكز 

الغوص وغريها من الرياضات المائية.

برنامج الرحلة لثالثة أيام: 

اليوم األول
 صباحاً: 

رحلة عىل منت قارب يف البحر األحمر

الممزية  اخليارات  من  العديد  األحمر  البحر  عروس  توفر   
تناسب جميع األذواق، اللستمتاع بتجربة بحرية ممتعة 
يف المرىس المتمزي، بدءاً من اإلبحار عىل منت يخٍت فاخر 
الغطس  إىل  ووصوًال  الشمس،  مغيب  وقت  ورحالت 
ومشاهدة  المرجانية  الشعاب  واستكشاف  والغوص 
الرسيع  القارب  تجربة  عن  فضالً  الدالفني،  عروض 

اللستمتاع بالمشهد اجلميل لساحل جدة من البحر. 

فرتة ما بعد الظهرية: 

 زيارة نافورة الملك فهد 

تعد نافورة الملك فهد، اليت تم افتتاحها من 30 سنة عىل 
الكورنيش لتطلق عمود المياه األطول يف العالم بارتفاع 
وتتألق  جدة،  يف  السياحية  الوجهات  أشهر  مرتاً،   312
مع  المساء  عند  وخصيصاً  اليوم  طوال  مذهل  بعرض 

التأثريات الضوئية اليت تزين مياهها المذهلة.
زيارة  عليكم  اجلميلة،  النافورة   عروض  مشاهدة  بعد 
يف  اإليطالية  الطعام  وجهات  أقدم  القهوة،  نكهة  مقهى 

جدة، اللستمتاع بوجبة لذيذة.

اليوم الثاين
 صباحاً: 

اجلري يف حديقة كورنيش جدة 

جدة  يف  الكورنيش  طول  عىل  الممتد  المنزته  يحتضن 
إىل  باإلضافة  والمقاهي،  واحلدائق  الشواطئ  من  العديد 
الواجهة  استكشاف  فرصة  يوفر  للجري  خاص  مسار 
البحرية المذهلة، ليكون اخليار األمثل للراغبني بممارسة 

رياضة الميش أو اجلري أو الهرولة بالقرب من البحر. 

فرتة ما بعد الظهرية: 

 التسوق يف رد يس مول

مول يف  رد يس  من  الفاخرة  العالمات  من  العديد  تتخذ 
شمال جدة مقراً لها، بما فيها بربري وشانيل وجيفينيش 
ونافورة  سينما  ڤوكس  صالة  المول  ويحتضن  وديور، 
العرب  مول  يتيح  كما  المطاعم.  من  ومجموعة  داخلية 
الدويل  العزيز  عبد  الملك  مطار  من  القريب  موقعه  من 
تجربة تسوق ممزية مع أبرز المتاجر الراقية، مثل ماركس 

وسبنرس وإتش آند إم وزارا وغريها. 

البلد 
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تنتظركم عروس البحر األحمر بمنازلها احلجرية األرجوانية وهندستها 
المعمارية االستثنائية ومتاحفها العديدة وأجوائها المنفتحة وشواطئها اجلميلة
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سولت العال
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احللويات  أصناف  من  وتشكيلة  الريزوتو،  وطبق  الباستا 
اليت تليب مختلف األذواق.
ساحة الواحة، اجلديدة، العال،

instagram.com/circolo.pizza
.(+966533353201)

مرايا سوشيال (عالمي)

عىل  احلائز  الربيطاين  الشيف  وجهات  أول  المطعم  يُعد 
العربية  المملكة  يف  أثريتون  جيسون  ميشالن  نجوم 
بمكونات  عرصية  أوروبية  أطباقاً  ويقدم  السعودية، 
موسمية. ويحظى المطعم بموقع فريد عىل سطح قاعة 

مرايا ويَعد زواره بتجربة ممزية. 
قاعة مرايا، العال،

 .marayasocial.com (+966508767166)

سولت

اليت  الربجر  أنواع  بتذوق  العال  استكشاف  رحلة  تكتمل 
أمام  يحرضها مطعم سولت يف عربة طعام من موقعه 

صخرة الفيل. 
جبل الفيل (صخرة الفيل)، العال. اال داعي للحجز المسبق.

خيارات اإلقامة 

منزته كرافانات الوادي

ليست جميع تجارب التخييم متعبة، إذ يمكن لزوار العال 
الطلق، وذلك  الهواء  راقية يف  االستمتاع بتجارب تخييم 
يف منزته كرافانات الوادي بالقرب من صخرة الفيل، والذي 
عىل  رائعة  إطالالت  توفر  سياحية  كرافانات  يستخدم 

سريكول

المظاهر الطبيعية الممزية.
منزته كرافانات الوادي، العال

جاذر إن

خيارات  من  العديد  بمسبح  المزود  المنتجع  هذا  يوفر 
تناسب  مرافق  ويضم  الممزية  واإلطالالت  اإلقامة 

العائالت ومجموعات األصدقاء.
Gathern.co .

منتجع صحاري العال

بغرف  اجلبال  بني  موقعه  من  الهادئ  المنتجع  هذا  يتمزي 
ويوفر  المحيل،  الرتاث  تعكس  بطريقة  مزينة  أنيقة 
يمكن  حيث  الطلق،  الهواء  يف  الطعام  لتناول  خيارات 
ُمدرج  موقع  قلب  يف  النجوم  تحت  بالعشاء  االستمتاع 

عىل الئحة اليونيسكو للرتاث العالمي.
منتجع صحاري العال، العال،

.saharyalularesort.com (+966551053222)

منتجع شادن

المنتجع الصحراوي 121 غرفة وفيال ديلوكس  يوفر هذا 
مطاعم،  أربعة  المنتجع  ويضم  خاص.  مسبح  خيار  مع 
للمأكوالت  وآخر  العالمية،  للمأكوالت  مطعماً  تتضمن 

البحرية، ومطعماً هندياً، ومطعماً ألطباق اللحم.
طريق حائل،، العال،

.accor.com (+966506043344)

هابيتاس العال

االستمتاع  العافية  وخدمات  المنتجعات  لمحيب  يمكن 

بناؤه  تم  والذي  المستدام  المنتجع  هذا  يف  بوقتهم 
ويضم  محيطها.  مع  تتناغم  عضوية  مواد  باستخدام 
مساحة  بينها  من  المرافق،  من  العديد  العال  هابيتاس 
البدنية، ومسبحاً، حيث  للياقة  مخصصة لليوجا، ومركزاً 
اليت  العالجات  من  بالعديد  االستمتاع  للضيوف  يمكن 
يف  الصحية  الممارسات  وتنعكس  ثريا.  سبا  يقدمها 
المحلية  المكونات  يستخدم  الذي  كذلك،  تاما  مطعم 

الطازجة ويقدم مجموعة من األطباق السعودية
والرشق أوسطية.

ourhabitas.com/alula وادي عشار العال
.(+966148213900) 

هابيتاس العال
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لمحيب  شيقة  أوقاتاً  االنزاليق  العال  مسار  يضمن 
كيلومرت   1.5 لمسافة  االنزالق  يمكنهم  المغامرات، حيث 
الطبيعية  المناظر  بني  بالساعة  كيلومرت   120 برسعة 
اخلالبة جلبال العال. ال تفّوتوا تجربة هذا المسار االنزاليق 
الذي يُعد األطول واألرسع يف المملكة العربية السعودية. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

تجربة تناول طعام خاصة يف صخرة الفيل

ممزية  وجهة  االستثنايئ  اجليولويج  المعلم  هذا  يشكّل 
خالل النهار لرؤية شكل الفيل وخرطومه الطويل، ويصل 
تحظى  أنها  يعين  مما  قدم،   171 إىل  الصخرة  ارتفاع 

بإطالالت فريدة عىل المنطقة. 
لتناول العشاء تحت  ويمكن التوجه إىل جبل الفيل ليالً 
الفيل  صخرة  امتداد  عىل  اجلرة  صخرة  وتقع  النجوم. 
التشكيالت  من  العديد  المنطقة  تضم  كما  مبارشًة، 

الصخرية األخرى. 

 اليوم اخلامس
 صباحاً: 

التزنه يف مسار إطاللة واحة العال 

واالستمتاع  المسار  هذا  إىل  صعوداً  التزنه  للزوار  يمكن 
من  الماليني  لرؤية  الُعال  واحة  عىل  جديدة  بإطالالت 

أشجار النخيل والتقاط بعض الصور المثالية. 
مناسب  وهو  فقط  كيلومرتات   3 المسار  طول  ويبلغ 
تستغرق  رحلة  يف  األعمار،  مختلف  من  الطبيعة  لمحيب 
حوايل ساعتني وتنتهي يف بلدة العال القديمة، حيث يمكن 

االسرتاحة وتذوق القهوة العربية. 
فرتة ما بعد الظهرية:

مراقبة النجوم من فوق أعمدة الغراميل 

تقع العال يف قلب الصحراء، حيث تكون السماء صافية، 
تجهزي  وتم  النجوم.  لمراقبة  مثاليًة  وجهة  أنها  يعين  ما 
التعرف  الغراميل بديكورات بدوية، حيث يمكنكم  أعمدة 
اخلرباء.  أحد  مع  النجوم  ومراقبة  المنطقة  تاريخ  عىل 
لتأمل  الشمس  الغراميل عند مغيب  إىل  التوجه  ويمكن 
السماء وألوانها الرائعة. وعند حلول الليل، باستطاعتكم 

صخرة الفيل

رؤية نجوم درب التبانة بوضوح بعيداً عن األضواء
 .

خيارات تناول الطعام 

بوتيك اجلمل الوردي للمخبوزات

الشهية  القهوة  لضيوفه  الصغري  المقهى  هذا  يقدم 
اخليارات  من  العديد  يوفر  كما  الطازجة،  والمخبوزات 
للزوار  ويمكن  النباتية.  والمأكوالت  اجللوتني  من  اخلالية 
االستمتاع بتناول الماكرون أثناء االسرتخاء عىل الرتاس 

المفتوح بتصميمه الريفي البسيط.
الوادي، واحة العال، العال، 

.(+966590400902)

سريكول (إيطايل)

اجلبال،  مفتوح مطل عىل  برتاس  يتمزي مطعم سريكول 
حيث يمكن االستمتاع بمجموعة من المأكوالت، بما فيها 
مع  الكركند  وتذوق  احلطب،  فرن  عىل  المحرضة  البيزتا 

أعمدة الغراميل

سوق العال
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وجهة ال بد من زيارتها 
اِحلجر

يضم هذا الموقع الُمدرج عىل قائمة اليونيسكو 
للرتاث العالمي تشكيالت صخرية تستحق الزيارة. 

وجهات قريبة
البدع. تشكل البدع واحًة عريقًة يف منطقة تبوك 

ال بد من زيارتها.
يُعد هذا البرئ الواقع يف تبوك أحد أكرب  برئ هداج.

اآلبار يف المنطقة ويرجع تاريخه إىل 2500 عام.

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 13 ساعة 

و40 دقيقة، بالطائرة: 4 ساعات 
و5 دقائق.

من الرياض: بالسيارة: 10 ساعات و11 دقيقة، 
بالطائرة: ساعة و40 دقيقة.

من جدة: بالسيارة: 7 ساعات و18 دقيقة، بالطائرة: 
ساعة و15 دقيقة.

اليوم الثاين
 صباحاً:

جولة بالمروحية يف الصباح الباكر

أعايل  أوضح من  الطبيعي للمنطقة بشكل  اجلمال  يظهر 
السماء، حيث يمكن للزوار الذهاب بجولة فوق الُعال لمدة 
جميع  بتوضيح  الطيار  وسيقوم  بالمروحية،  دقيقة   30

المعالم والمواقع الرتاثية. 
الفيل  جبل  هي  رؤيتها  يمكن  اليت  المعالم  أبرز  ومن 
(صخرة الفيل) وموقع اِحلجر وسكة حديد احلجاز ومدينة 

دادان وبلدة العال القديمة وقاعة مرايا وغريها. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

 استكشاف قاعة مرايا

مبىن  أكرب  بصفتها  غينيس  موسوعة  مرايا  قاعة  دخلت 
عاكس يف العالم، لتكون وجهًة ممزيًة يف قلب الصحراء. 
وتم تصميم قاعة مرايا، الواقعة يف وادي عشار، لتنسجم 
مع المناظر الطبيعية المحيطة، حيث تمتد عىل مساحة 
9,740 مرت مربع من المرايا العاكسة، لتبدو كأنّها تحفٌة 

معمارية تتألق بربيق الفت يف الصحراء. 
وتحتضن القاعة معارض وحفالت وغريها من الفعاليات، 
الشيف  بإرشاف  سوشيال،  مرايا  مطعم  عن  فضالً 
جيسون أثريتون احلاصل عىل نجوم ميشالن، والذي يقّدم 
أطباقاً مبتكرة وحلويات محّرضة من التمور واحلمضيات 

المحلية من مزرعته اخلاصة.

اليوم الثالث
 صباحاً: 

استكشاف النقوش يف جبل عكمة
500 من  أكرث  تضم  مفتوحة  مكتبة  اجلبل  هذا  يشكل 

والثمودية  والدادانية  اآلرامية  لغات، وهي  نقش بخمس 
والمعينية والنبطية. 

الزهري، وهو أحد  المكتبة نقش  ومن جهة الرشق، تضم 
644 عام  إىل  تاريخه  ويعود  اإلسالمية،  النقوش  أقدم 

ميالدي. وتقع المملكة اللحيانية والدادانية عىل بعد عرش 
دقائق بالسيارة يف رحلة ال تُفوت.

فرتة ما بعد الظهرية:

 التزنه عىل مسار الوادي اخلفي

يحلو استكشاف العال ليالً تحت النجوم عىل مسار يمتد 
مسافة 4 كيلومرتات، يف رحلة هادئة لرؤية التشكيالت 

الصخرية العمالقة. 

اليوم 4

 صباحاً:

اختبار مغامرة ممتعة عىل مسار العال االنزاليق

الصخور الراقصة
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اِحلجر الذي يضم أكرث من 100 مدفن محفوظة جيداً، مما 
من  تنتظر  استثنائية  تاريخية  منطقة  منه  يجعل 
قبل  األول  القرن  إىل  المنطقة  تاريخ  ويعود  يكتشفها. 
احلجاج  بها  يمر  تجارياً  طريقاً  كانت  حيث  الميالد، 

المتوجهني إىل مكة المكرمة. 
العديد من التشكيالت الصخرية،  الُعال عىل  كما تحتوي 
فوق  يحّدق  إنسان  وجه  تشبه  اليت  الوجه،  صخرة  مثل 
اليت  الفتاة  جبل  وصخرة  الصحراوية.  الطبيعية  المناظر 
تظهر لكم أّن النساء كن يتمتعّن بمكانة هامة بما يكفي 

المتالك مقابرهن اخلاصة. 
وتم بناء مقربة حليان بن كوزا، أكرب المقابر يف اِحلجر واليت 
تُسمى القرص الفريد، عىل ارتفاع يزيد عن 22 مرتاً، وتُعد 
اليت ال يجب تفويت فرصة  الطبيعية  المناظر  أحد أجمل 

زيارتها وتصويرها. 
احلضارة  معالم  بزيارة  التاريخ  عشاق  وسيستمتع 

النبطية، اليت تركت 111 مدفناً محفوظاً يف الُعال. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

 اكتشاف محطة احلجاز وقلعة اِحلجر

ال تفّوتوا فرصة زيارة محطة احلجاز، اليت تم بناؤها عام 
1900 عىل امتداد طريق احلجاج القديم، حيث ربطت العال 
مكة  المقّدستني  المدينتني  مع  ومرص  الشام  بالد 
المنورة. بعدها عليكم استكشاف قلعة اِحلجر،  والمدينة 

اليت تم بناؤها بهدف توفري اسرتاحة حلجاج بيت الله.

 اليوم الثالث
صباحاً: 

ركوب الدراجة الهوائية يف العال

يمر  كم،   14 بطول  للدراجات  مسار  عىل  العال  تحتوي 
ساعة  ويستغرق  احلجرية،  اجلبال  عرب  مذهلة  بمناطق 
عىل  يحتوي  إذ  السهل،  بالمسار  ليس  أنه  غري  إلكماله، 
تضاريس شديدة االنحدار وأخرى رملية ومناطق مرتفعة. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

واحة العال
النخيل  أشجار  من  الكثري  اخلرضاء  الواحة  هذه  تحتضن 
بعد  فرتة  لقضاء  مثالياً  خياراً  وتشكل  واحلمضيات 
الظهرية. وتقع الواحة يف وادي القرى، وينمو فيها العديد 
من المحاصيل، بما فيها القمح والشعري والزيتون والتني 

والشوفان. 

رحلة 5 أيام 

اليوم األول
صباحاً: 

استكشاف مسار المغامرة

مناظرها  بفضل  الطبيعة  لمحيب  مقصداً  العال  تُعد 
المدهشة وسالسلها اجلبلية المرتفعة ووديانها العميقة 

وأخاديدها المليئة بالمياه. 

التوجه  قرب  عن  المنطقة  باستكشاف  للراغبني  ويمكن 
التضاريس  معاينة  يُمكنهم  حيث  المغامرة،  مسار  إىل 
الوعرة وتسلق الصخور الربكانية واالستمتاع بمشاهدة 
جوانب  عىل  التاريخية  الصخرية  المنحوتات  مئات 
يف  ضاربة  حضارات  إىل  تاريخها  يعود  واليت  المنحدرات، 

القدم مثل حضارات اللحيانيني والدادانيني. 
تتوفر مسارات تناسب مختلف المستويات والقدرات. 

 فرتة ما بعد الظهرية:

 زيارة الصخور الراقصة

صخور  ثالث  عن  عبارة  وهي  الراقصة،  الصخور  تبعد 
متصاعدة وتُعرف بالرقاصات، حوايل 45 دقيقة من وادي 

عشار. وتشكل هذه األعمدة الضخمة منظراً فريداً. 
وعىل امتداد موقع الصخور الراقصة، يمكن رؤية المزيد 
من المنحوتات الصخرية التاريخية يف جبل الركاب واليت 

يعود تاريخها إىل حوايل ألفي عام. 

معرض العال للتصميم
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تتبع مدينة الُعال إدارياً لمنطقة المدينة المنورة، وتشتهر 
وتتمزي  آخر  عالم  من  وكأنها  فريد  طبيعي  بجمال 
يجعل  مما  المتموجة،  وكثبانها  الصخرية  بتضاريسها 

منها إحدى أجمل الوجهات السياحية عىل اإلطالق. 
وتضم  مربع،  كيلومرت  ألف   22 مساحة  عىل  العال  تمتد 
العديد من المعالم التاريخية والمدافن المخفية وغريها 
أن  وقبل  مىض  فيما  وكانت  القديمة.  احلضارات  آثار  من 
طول  عىل  رئيسياً  تجارياً  طريقاً  سيايح  لمركز  تتحول 

طريق البخور بني اخلليج العريب ودول المتوسط. 
يُعد موقع اِحلجر األثري أحد المواقع المدرجة عىل الئحة 
اليونيسكو للرتاث العالمي، ويحظى زواره بفرصة التقاط 
لكم  ويتيح  والهدوء  الصمت  عليه  يغلب  الصور.  أجمل 
يحيك  بطريٍق  والسري  التاريخ  مع  لوجه  وجهاً  الوقوف 
من  العديد  افتتاح  الُعال  تشهد  وحكاية.  حكاية  مائة 
تستضيف  كما  المستوى،  عالمية  والمطاعم  الفنادق 
واحلفالت  واالجتماعية  الفنية  باألنشطة  غنياً  برنامجاً 
الفنية اليت يحييها أشهر النجوم من جميع أنحاء العالم. 
كما تحتضن معارض رائعة مع أعمال فنية هائلة احلجم ال 
بالمناظر  العال  تحفل  كما  آخر.  مكاٍن  أي  يف  ترونها 
الطبيعية الفريدة من نوعها، وتقّدم العديد من المغامرات 

اليت تناسب جميع األذواق واالهتمامات.

رحلة 3 أيام 

اليوم األول
 صباحاً: 

زيارة بلدة العال الرتاثية

بُنيت البلدة، اليت تُعرف أيضاً باسم الديرة، عىل جزء أعىل 
الفيضانات.  من  حلمايتها  العال  وادي  مناطق  بايق  من 
قلعة  من  القديمة  العال  بلدة  بمناظر  االستمتاع  ويمكن 
القرن  إىل  يرجع  تاريخها  أن  يقال  اليت  نصري،  بن  موىس 
العارش. وتحتوي البلدة عىل مئات المنازل والمتاجر وأربع 
بني  احلج  طريق  عىل  شهريًة  محطًة  وكانت  ساحات، 
حصناً  لتشكل  ببعضها  المنازل  وتتصل  ومكة.  دمشق 
المدينة  باب  كان  التاريخ،  من  فرتة  ففي  المدينة،  يحمي 
الُمسورة يُفتح ويُغلق كل صباح ومساء. يمكن االستعانة 
كما  القديمة،  البلدة  تاريخ  عىل  للتعرف  سيايح  بدليل 
ومقاهيها  المفتوحة  أسواقها  استكشاف  للزوار  يمكن 
العديدة.  انتظروا االستماع إىل الكثري من القصص اليت 

لم تروى بعد واليت بدأ الزوار بالتعرّف عليها مؤخراً.

فرتة ما بعد الظهرية: 

 التعرف عىل الثقافة المحلية يف معرض أثر
الفنية  الوجهة  اجلديدة،  يف  مؤخراً  أثر  معرض  افتتاح  تم 
باعتباره  أثر،  بناء معرض  تم  العال.  اجلديدة يف  والثقافية 
أحد أوىل الوجهات الثقافية الدائمة يف الُعال، داخل معرض 
التصاميم الفنية، وتركز موضوعاته عىل الطبيعة البرشية 
الفنية  واألعمال  والوطن  الداخلية  والنفس  البيئة  وعلم 
من  العديد  مع  موعد  عىل  زواره  وسيكون  التصويرية، 
العروض الثقافية الممزية. وهذا الفرع اجلديد هو الموقع 
الفنانني  يدعم  الذي  المعرض  لمعرض“أثر“،  الثاين 

السعوديني منذ إطالقه يف جدة يف عام 2009.

اليوم الثاين
صباحاً: 

زيارة مدافن اِحلجر

مواقع  ستة  عىل  السعودية  العربية  المملكة  تحتوي 
مدرجة عىل الئحة اليونيسكو للرتاث العالمي، أولها موقع 
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من التاريخ العريق احلافل بالغموض واألرسار إىل أجمل الفنادق والمطاعم الراقية 
وصوًال إىل أهم الفعاليات الفنية العالمية، العال ليست بوجهة عادية عىل اإلطالق.



روح السعودية دليل السفر 2022 37

جبال األحساء 
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واحللويات اللبنانية والشامية. 
الدمام، األول،  الشارع  الدمام،  شرياتون  مؤتمرات  ومركز  فندق 

Marriott.com (+96613834555)

مطعم مهراجا الرشق (هندي)

بديكورات  بهاتيا،  فينيت  الممزي، للشيف  المطعم  يتمتع 
ممزية مستوحاة من اخلليج العريب والهند، ويوفر لزواره 
األطباق  من  وغريها  مبارشة  تندوري  طهو  محطات 
الكباب  وأسياخ  جوس  روجان  الضأن  وحلم  الكالسيكية 

ووجبات الربياين اللذيذة.
فندق موفنبيك اخلرب، شارع األمري تريك، الريموك، اخلرب،

movenpick.com (+966138984999) 

خيارات  اإلقامة 

فندق بريرا الدمام

الفسيحة  الغرف  من  مجموعًة  لضيوفه  الفندق  يتيح 
المزودة بأفضل وسائل الراحة يف أحد أفضل المواقع يف 
واحتضانه  الكورنيش  من  بقربه  الفندق  ويتمزي  الدمام. 

مركز الملك عبد العزيز الثقايف العالمي (إثراء) 
ويندام جاردن الدمام

حلوض سباحة وتراس مناسبني أللطفال.
الشاطئ الرشيق، الدمام، 

brairahotels.com (+966138348313)

فندق كمبنيسيك العثمان يف اخلرب

يقع هذا الفندق الفاخر يف قلب المنطقة الرشقية. يضم 
واألجنحة  الغرف  وخيارات  المرافق  من  رائعة  مجموعة 
األنيقة، كما يوفر لزواره باقة من عالجات السبا الفاخرة 
من  بقربه  ويتمزي  بالبرشة.  والعناية  التدليك  وجلسات 

المراكز التجارية ومناطق األعمال. 
شارع خادم احلرمني الرشيفني، اخلرب،

kempinski.com (+966138294444)

منتجع موفنبيك شاطئ اخلرب

المنطقة،  يف  األوىل  االسرتخاء  وجهة  الفندق  هذا  يُعد 
السبا  ومركز  الشاطئية  وبحريته  الساحلية  بإطالالته 
يبعد  استثنايئ  بموقع  يتمتع  كما  به.  اخلاص  واللياقة 

حوايل 30 دقيقة فقط عن مركز الدمام.
شاطئ نصف القمر طريق العزيزية، اخلرب،

movenpick.com (+9668492999)

فندق ومركز مؤتمرات شرياتون الدمام
إقامة  باقات  نجوم  اخلمس  فئة  من  الفندق  هذا  يوّفر 
أحواض  إىل  الوصول  لزواره  ويتيح  التكاليف،  معقولة 
السباحة الداخلية واخلارجية ومالعب التنس وسط أجمل 

اإلطالالت عىل اخلليج العريب. 
ويتمتع هذا الفندق بموقع مركزي ممزي، ويتيح لضيوفه 
فرصة تذوق أشهى األطباق يف مطاعمه الثالثة المتنوعة 
اإليطايل  المطبخ  محيب  من  األذواق،  جميع  تريض  واليت 
واآلسيوي إىل عشاق المأكوالت العربية. كما يضم مقهى 
وردهة ، فضالً عن زيارة المقهى والردهة. كما يستضيف 
الفندق العديد من المؤتمرات والمعارض وحفالت الزفاف 

الضخمة يف قاعاته العديدة.
الشارع األول، الدمام، 

marriott.com (+966138345555)

فندق ويندام جاردن الدمام

ويتمزي  المدينة،  وسط  حيوي  بموقع  الفندق  هذا  يتمتع 
بقربه من العديد من مراكز التسوق. ويوفر الفندق لزواره 

عالجات سبا ممزية لضمان راحتهم واسرتخائهم.
شارع 21 ، يح العدامة، الدمام،

wyndhamhotels.com  (+966138398700)
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وجهة ال بد من زيارتها 
الكورنيش

عليكم التزنّه عىل الكورنيش الستكشاف الدمام 
والتعرف عىل أهميتها التاريخية وتطورها الرسيع، 

حىت أصبحت اليوم إحدى أبرز المدن السعودية. 
كما يمكن من خالل الكورنيش الوصول إىل القرية 

الشعبية للتعرف عىل احلياة التقليدية يف المنطقة، أو 
الذهاب إىل منزته الملك عبدالله اللستمتاع بالهواء 

البحري المنعش وأجواء المدينة احليوية.

الوجهات القريبة
واحة األحساء والهفوف. منطقة جميلة جنوب 

غرب الدمام تضم مساحات خرضاء وينابيع طبيعية 
وتشتهر بإنتاجها ألجود أنواع التمور يف العالم.

القطيف وجزيرة تاروت. تقع شمال الدمام وتشتهر 

بمعالمها األثرية مثل قلعة تاروت وشواطئها الممزية 
وسوق األسماك الفريد الذي تحتضنه. 

مدة الرحلة 
دقيقة،  و47  ساعات   3 بالسيارة:  الرياض:  من 

بالطائرة: ساعة واحدة.
من جدة: بالسيارة: 13 ساعة و31 دقيقة، بالطائرة: 

ساعتان.

الهفوف

 اليوم الرابع
 تجربة عىل مدار اليوم:

رحلة نهارية إىل األحساء

احلرضي  ومركزها  الرائعة  اإلحساء  واحة  زيارة  يمكن 
واستمتعوا  القارة  جبل  استكشفوا  الهفوف.  الممزي، 
الفرصة  وانتهزوا  المدينة  عىل  اإلطالالت  بأجمل 

الستكشاف شبكة الكهوف اليت يحتضنها. 
عىل  المرور  ساعات  لعدة  تستمر  اليت  الرحلة  وتشمل 
مصنع الدوغة العريق للفخار اليدوي، الذي يعود تاريخه 

إىل 150 عاماً. 
المعالم اإلسالمية  أبرز  ويمكن زيارة مسجد جواثا، أحد 
وأقدم مسجد يف رشق شبه اجلزيرة العربية، قبل المرور 
من  التذكارات  لرشاء  التارييخ  القيرصية  سوق  عىل 

متاجره اليت يتجاوز عددها 400 متجر.

  اليوم اخلامس
  صباحاً:

أنشطة تعليمية

المرصد  عىل  للتعرف  سايتك  مركز  بزيارة  اليوم  يبدأ 
والنجوم  الكواكب  حول  معلومات  واستكشاف  الفليك، 

والقمر والنيازك والمذنبات. 
كما يمكن التعرف عىل احلياة الربية يف المنطقة والموائل 
الطبيعية فيها، فضالً عن أهمية التكنولوجيا والعلوم يف 
تقنيات  توظيف  من خالل  األفراد  حياة  أشكال  تحسني 

الذكاء االصطناعي والروبوتات.

  فرتة ما بعد الظهرية:
 جولة عىل أبرز المعالم ومراكز التسوق

القرية  زيارة  خالل  من  الدمام  عىل  أكرث  التعرف  يمكن 
األثرية  القطع  من  العديد  تستعرض  اليت  الشعبية 
والقطع  والمقتنيات  والرسائل  القديمة  والمخطوطات 
محلية  للمنتجات  سوقاً  القرية  وتضم  األصيلة.  الفنية 

الصنع مثل السالل والعطور واللوحات. 
الوجبات  أشهى  الشعبية  القرية  يف  المطعم  ويوفر 
المرور  السيارات  لعشاق  يمكن  حني  يف  التقليدية، 
أجمل  من  مجموعًة  يضم  الذي  السيارات  متحف  عىل 
المركبات الكالسيكية. ويحلو ختام اليوم يف سوق الدمام 
والمجوهرات  المالبس  أجمل  لرشاء  للنساء  المخصص 

التقليدية يدوية الصنع.

خيارات  تناول  الطعام 

مطعم القرية الشعبية (سعودي)

يوّفر مطعم القرية الشعبية، من موقعه عىل الكورنيش، 
والسلطات  والسمبوسة  الشوربة  من  شهية  خيارات 

والمشاوي اليت يقّدمها بأسلوب محيل ممزي.
منزته الملك عبدالله، ممىش الكورنيش، الشاطئ الغريب، الدمام 
instagram.com/heritagevlg  (+966558432232)

فريوز (لبناين)

يقدم هذا المطعم اللبناين الممزي أشهى أطباق المشاوي 
والمقبالت الساخنة والباردة ومختلف أصناف المعجنات 

برج اخلرب
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الواجهة البحرية

الستكشاف  الدمام  وسوق  احلب  سوق  زيارة  األصيلة 
أجمل القطع احلرفية الممزية.

برنامج الرحلة خلمسة أيام

  اليوم األول
 صباحاً:

نزهة بقوارب التجذيف

بقوارب  الزنهات  مثل  ممزية  بنشاطات  البدء  يمكن 
التجذيف اخلاصة بمنزته الملك فهد والمصممة عىل شكل 
قوارب  ويوفر  المدينة  مركز  يف  المنزته  ويقع  بجعات. 
أجمل  من  واحدة  للتعرف عىل  استئجارها  يمكن  جميلة 

وجهات المدينة. 

  فرتة ما بعد الظهرية:
  زيارة األسواق

الظهرية  بعد  ما  فرتة  قضاء  التسوق  لمحيب  يمكن 
وال  الفريدة،  التسوق  ومراكز  المتاجر  استكشاف  يف 
أبرز مراكز التسوق يف  العثيم مول، الذي يعّد أحد  سيما 
من  العديد  أيضاً  الصغار  أللحبة  يتيح  والذي  المنطقة، 

مرافق اللعب. 
سوق  عىل  المرور  والمجوهرات  احليل  لعشاق  ويمكن 
احلب يف المساء لمشاهدة ورشاء بعض من أجمل القطع 

المعروضة يف متاجره. 
المنتجات  من  متنوعًة  مجموعًة  أيضاً  السوق  يوفر  كما 

الفاخرة مثل العطور والتوابل واخلزف والسجاد. 
 اليوم الثاين

 صباحاً:

زيارة لمعرض الطاقة يف مركز إثراء

يتيح هذا النشاط العائيل للمشاركني فرصة زيارة معرض 
الطاقة يف مركز الملك عبد العزيز الثقايف العالمي (إثراء)، 
فضالً  التفاعلية،  العمل  وورش  العروض  يف  والمشاركة 
من  الممتعة  المعلومات  من  العديد  عىل  احلصول  عن 

خالل المرسح ثاليث األبعاد.
المنطقة  دور  عىل  الضوء  تسليط  إىل  المعرض  ويهدف 
الموارد  من  وغريها  الطاقة  موارد  تعزيز  يف  وأهميتها 

الطبيعية يف المملكة العربية السعودية.

  فرتة ما بعد الظهرية:
 نشاط ممتع لعشاق األلغاز

لعبة  يف  المشاركة  والمغامرة  األلغاز  لعشاق  يمكن 
عىل  يجب  حيث  األخرض،  احلزام  يف  الغرفة  من  الهروب 
األرسار  واكتشاف  الشيفرات  وفك  األلغاز  حل  الفريق 
يليب  بما  دقيقة  ستني  خالل  مغلقة  غرفة  من  للهروب 

تطلعات عشاق التحدي والمنافسة. 
يمكن بعد هذا النشاط التوجه إىل الواجهة المائية باخلرب 

لمشاهدة النوافري الراقصة والتقاط الصور اجلميلة.
 اليوم الثالث

 صباحاً:

التعرف عىل فنون الشارع

تتيح هذه اجلولة عىل شوارع اخلرب ومعالمها الممزية للزوار 
برسومات  يشتهر  الذي  باخلرب  البايونية  يح  استكشاف 
هذا  تنظيم  وتم  احلي.  جدران  عىل  الفريدة  اجلرافييت 
الذي أسسته مضاوي  بإرشاف ضاوي جالريي،  المرشوع 
الباز بدعم من صاحبة السمو األمرية عبري بنت فيصل آل 
سندويشات  وتذوق  االسرتاحة  بعدها  ويمكنكم  سعود. 

شهية وأصناف القهوة العالمية يف مقهى كافينيشن.

  فرتة ما بعد الظهرية:
زيارة ألحد المتاحف

الكثري  يضم  الذي  باخلرب،  الطيبني  متحف  زيارة  يمكن 
ماجد  بفضل شغف  بعناية  المختارة  والقطع  المقتنيات 
منذ  العريقة  القطع  جمع  يف  هوايته  بدأ  الذي  الغامدي 
 10 من  أكرث  الغامدي  جمع  الوقت  ذلك  ومنذ  طفولته. 
آالف قطعة من أوىل ألعاب الفيديو يف العالم والكامريات 
القديمة والعديد من عبوات  التلفاز  الكالسيكية وأجهزة 

المرشوبات الغازية من مختلف الفرتات الزمنية. 
وينتهي برنامج اليوم بزنهة ممتعة وسط مشهد الغروب 

عىل الكورنيش.
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السعودية  العربية  المملكة  مدن  أكرب  سادس  الدمام 
من  قريب  ممزي  بموقع  وتتفرد  السكان،  عدد  حيث  من 
بالمنطقة  يُعرف  ما  معهما  لتشكل  واخلرب  الظهران 
تُعترب  كما  السعودية.  العربية  المملكة  يف  الرشقية 
أرسع  إحدى  العريب،  اخلليج  عىل  الممزي  بموقعها  الدمام، 
مدن الوطن العريب نمواً، حيث كانت يف البداية مجرد قرية 
صغرية يعتمد سكانها عىل صيد األسماك قبل اكتشاف 
إحدى  بعدها  لتصبح  المايض،  القرن  ثالثينيات  النفط يف 
السعودية  العربية  المملكة  يف  احلرضية  المراكز  أهم 
بفضل إمكانياتها الضخمة إلنتاج النفط ومساهماتها يف 

تطوير المملكة.
مع  ملموس  بشكل  للدمام  الثقافية  األهمية  وتزايدت 
تم  حيث  فيها،  السكان  عدد  وارتفاع  مواردها  زيادة 
والمعارض  الرتاثية  والمراكز  احلديثة  المتاحف  إنشاء 
وصاالت الفنون اليت عززت مكانة المدينة كوجهة رئيسية 
عن  فضالً  السعودية،  العربية  المملكة  زوار  الستقبال 
كونها موطناً لكثري من موارد المملكة من النفط والغاز. 
وهي أيضاً من أبرز وجهات السياحة العالمية من خالل ما 
توفره للضيوف من تجارب فريدة وأصيلة ورحالت ممزية 

بني أحضان الطبيعة وغريها من األنشطة العرصية. 

برنامج الرحلة لثالثة أيام 

 اليوم األول: 
 صباحاً: 

رحلة إىل جزيرة المرجان

تبدأ الرحلة بزيارة ممتعة إىل جزيرة المرجان اللسرتخاء 
وتم  العريب.  اخلليج  الممزية عىل  باإلطالالت  واالستمتاع 
ويمكن   ،1991 عام  يف  االصطناعية  اجلزيرة  هذه  تشييد 

الكورنيش

باجلزيرة  اخلاصة  القارب  برحالت  القيام  زوارها  جلميع 
اللستمتاع ببعض من أجمل إطالالت الدمام. 

  فرتة ما بعد الظهرية: 
 التعرف عىل الرتاث

الملك  منزته  اجلميل يف  الكورنيش  عىل  التزنه  تفّوتوا  ال 
عبدالله بالواجهة البحرية لمشاهدة أجمل اإلطالالت عىل 

اخلليج العريب وجزيرة المرجان. 
كما تضم هذه الوجهة العديد من المطاعم والمقاهي اليت 

تقدم أشهى المأكوالت والمرشوبات. 
حيث  الشعبية،  القرية  إىل  التوجه  بعدها  ويمكن 
أو  الرتايث  المتحف  يف  األثرية  القطع  أجمل  تشاهدون 
يف  الممزية  الكالسيكية  السيارات  من  رائعة  مجموعة 

متحف السيارات. 
  اليوم الثاين: 

  صباحاً:

أنشطة ثقافية يف الظهران

يقع مركز الملك عبدالعزيز الثقايف العالمي (إثراء)، الذي 
يُعد هديًة قيمًة قدمتها رشكة أرامكو السعودية للمدينة، 

بالقرب من مكان اكتشاف النفط يف المنطقة. 
وأمام المركز يتألق الربج اخلاص به بارتفاع 90 مرتاً ليعزز 
حضور  للزوار  ويمكن  الموقع.  لهذا  اجلمالية  القيمة  من 
المناسبة  التفاعلية  واألنشطة  والعروض  العمل  ورش 
جلميع أفراد العائلة.  كما يضم مركز إثراء متحف الطفل 
أللحبة الصغار وسينما ومرسح وقاعات عرض، فضالً عن 
معرض الطاقة المصمم لتوضيح أهمية المنطقة ودورها 

الكبري يف تعزيز قطاع الطاقة.

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 تعلم الغوص احلر

الرشيط  عىل  القمر  نصف  شاطئ  إىل  التوجه  يمكنكم 
سبعة  يتجاوز  ال  المياه  عمق  حيث  للمنطقة،  الساحيل 
الغوص  رياضة  لتعلم  مثالياً  موقعاً  يجعله  مما  أمتار 
الممزية. ويمكن  البحرية  احلر واستكشاف أشكال احلياة 
الليلية  األنشطة  يف  المشاركة  المحرتفني  للغواصني 
راي  بول  وأسماك  الرأس  مسطحة  األسماك  لمشاهدة 
وغريها من األخطبوطات. كما تتمزي مياه اخلليج يف فصل 

الربيع بربيق حيوي طبيعي يعزز من متعة التجربة.

  اليوم الثالث: 
 صباحاً: 

رحلة حول جزيرة تاروت

تُعد جزيرة تاروت من أبرز معالم المنطقة الرشقية، وال بد 
من زيارة قلعتها اليت تُشكل حصناً عريقاً يشاع أن تاريخ 
أنه عىل األرجح  تشييده يعود إىل آالف السنني، يف حني 
بُين يف القرن السادس عرش عند غزو الربتغاليني للخليج 
لزوارها  لتتيح  عالية،  هضبة  عىل  القلعة  وتقع  العريب. 

االستمتاع بأجمل اإلطالالت عىل اجلزيرة.

  فرتة ما بعد الظهرية: 
 زيارة أسواق المنطقة

تتوفر يف أسواق المنطقة المحلية ومراكز تسوقها العديد 
من الهدايا والتذكارات الفريدة. ويمكن للراغبني بتجارب 
تسوق ممزية زيارة العثيم مول، أحد أبرز مراكز التسوق 
الرتاثية  القطع  عن  للباحثني  يمكن  حني  يف  الدمام،  يف 
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مركز الملك عبد العزيز الثقايف العالمي (إثراء) 
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سادس أكرب مدينة يف المملكة العربية السعودية تتألق بطبيعتها اجلميلة وأجوائها احليوية



روح السعودية دليل السفر 2022 29

جانب  إىل  التقليدية  السعودية  األطباق  من  متنوعة 
العديد من األطباق العالمية، ويقع عىل مسافة قريبة من 

وجهات اجلذب السيايح.
الفيصلية، الدرعية، (966502760001+)

مطعم جال الوادي (سعودي)

تتمزي هذه الوجهة الفريدة من نوعها بنمط البناء الطيين 
لزواره تجربة  ليوفر  التقليدي مع مقاعد خارجية مريحة 
محلية جميلة ومريحة. تضم قائمة طعامه مجموعة من 

أصناف البيزتا والربجر والمقبالت.
طريق الملك فيصل، الدرعية، 

(+966501158165)

مطعم ايكال 

بمختلف  اللستمتاع  المثايل  المكان  المقهى  هذا  يعد 
يقدم تشكيلًة  كما  والمبتكرة،  التقليدية  القهوة،  أصناف 
واسعة من المرشوبات الساخنة والباردة إىل جانب أطباق 

التحلية اللذيذة. 
اخلزامى، الدرعية،

instagram.com/eclat_saudi

خيارات اإلقامة

فندق كراون بالزا أر دي يس الرياض 

فندق ومركز مؤتمرات

ويتيح  الغرف  خيارات  من  كبرية  مجموعة  الفندق  يضم 
الفرصة لزواره اللسرتخاء يف المنتجع الصيح أو ممارسة 
من  العديد  يقّدم  كما  البدنية،  اللياقة  مركز  يف  الرياضة 
وجهات تناول الطعام بما فيها مطعم وايلد فاير الربازيل 
كوي  ومطعم  اللحوم،  أنواع  أجود  بتقديم  والمتخصص 

الوجهة اليت تجمع بني المأكوالت اليابانية والبريوفية. 
طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز، المدينة الرقمية، الرياض،

.crowneplaza.com (+966118131313)

فندق وريزيدنس راديسون بلو، 

الرياض احلي الدبلومايس

العمل  بغرض  للمسافرين  مثالياً  مكاناً  الفندق  يُعّد 
تتوفر  عرصية  غرف   110 يضم  سواء.  حٍد  عىل  والرتفيه 
صالة  مرافقه  تشمل  كما  الراحة،  وسائل  مختلف  فيها 
إىل  باإلضافة  داخلياً  ومسبحاً  بالكامل  مجهزة  رياضية 
مطاعم مفتوحة عىل مدار اليوم وقاعات اجتماعات هادئة 
يف  موقعه  يعّد  كما  الفيديو.  مكالمات  إلجراء  ومناسبة 

يح السفارات مثالياً للتعرّف عىل المنطقة بكلّ سهولة.
شارع عمرو الضمري، يح السفارات، الرياض

radissonhotels.com(+966112979400)

الريزت -كارلتون الرياض

بموقعه  الدرعية  لزيارة  واألنسب  األشهر  الفندق  يتمزي 
يعترب  أنه  كما  فقط،  دقيقة   18 عنها  يبعد  حيث  الممزي 
الغرف  من   492 يضم  المنطقة.  يف  الفنادق  أفخم  من 
المطاعم  من  مجموعة  إىل  إضافة  الفاخرة،  واألجنحة 
الراقية والعديد من المرافق الفاخرة، مثل السبا وحوض 

السباحة الرائع.
الهدا، طريق مكة المكرمة، الرياض،

.ritzcarlton.com (+966118028020)
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الذي  البخاري  الطريف  حّمام  إىل  التوجه  يمكنهم  كما 
يستمد مياهه عادًة من الوادي المحيط به.

 فرتة ما بعد الظهرية:
 رحلة إىل البجريي

تقع منطقة البجريي عىل مسافة قصرية من يح الطريف 
ويمكن  احلرفية،  والمتاجر  المقاهي  من  العديد  وتضم 
للزوار رشب القهوة والتعرف عىل احلياة اليومية للمنطقة.  
وهو  البجريي  مطل  لتضم  حالياً  المنطقة  تطوير  ويتم 
وجهة مرتقبة تضم العديد من المطاعم العالمية الشهرية 
عىل  حاصلة  منها  أربعة  المبتكرة،  المحلية  والوجهات 
وتاتل  برونو  وهي  العالمية،  فروعها  يف  ميشالن  نجمة 
تفتتح  مطعماً   12 جانب  إىل  تشيم،  ولونغ  وهاكاسان 
للمرة األوىل يف المملكة. ويحلو ختام الرحلة بزيارة مركز 
الرماية بالقرب من الدرعية أرينا، حيث يمكن للزوار تحدي 
أصدقائهم يف إطالق األسهم عىل الهدف أو إطالق األسهم 

النارية عىل البالونات المتطايرة. 

خيارات تناول الطعام

مطعم الضوء اخلافت (سعودي)

مجموعة  ويقدم  وحديقة  خاريج  برتاس  المطعم  يتمزي 
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تعّد الدرعية واحدة من أهم المناطق الثقافية يف المملكة 
مزنًال  بوصفها  األهمية  هذه  وتربز  السعودية.  العربية 
تاريخياً للملوك واحتضانها للمنازل الطينية األثرية عىل 
الذي  الّطريف  يح  إىل  باإلضافة  األصيل  النجدي  الطراز 

تأسست فيه الدولة السعودية األوىل. 
وتراثها  التاريخية  وأهميتها  بجمالها  المنطقة  وتتمزي 
العريق مما دفع منظمة اليونسكو إىل تصنيفها يف الئحة 

الرتاث العالمي عام 2010. 
مئات  إىل  المنطقة  يف  المستوطنات  تاريخ  ويعود 
الدرعية  آل سعود  العزيز  عبد  الملك  اختار  كما  السنني، 
عرش،  الثامن  القرن  يف  السعودية  للمملكة  كعاصمة 
وقام العثمانيون للعديد من السنوات، بمحارصة المدينة 

وتدمريها وتركها يف حالة خراب. 
إعادة  الدرعيّة مسؤولية  بوابة  تطوير  اآلن هيئة  وتتوىل 
من  وذلك  باحلياة،  نابضة  وجهة  إىل  وأحياءها  المدينة 
للسياح  إرشادية  جوالت  وتقديم  متاحف  إنشاء  خالل 
شكل  تعرض  قديمة  قرية  وإنشاء  واألجانب  المحليني 

احلياة قبل 300 عام. 
الموقع  وتجديد  الممزي  المرشوع  إنجاز  ويتطلب 
بالكامل والكشف عنه العديد من السنوات، حيث يتضمن 
الفاخرة  العالمية  الفنادق  من  العديد  إنشاء  التجديد 
لبطوالت  نورمان  جريغ  ومالعب  السكنية  والمجتمعات 
العديد من  إيجاد  يومنا هذا  الغولف. ويمكن للزوار حىت 
والتقاط  المدينة  يف  التاريخية  واألبنية  المخفية  الكنوز 

الصور لها.
الفّعاليات  من  العديد  أيضاً  الدرعية  تستضيف 
وجهًة  المكان  من  تجعل  اليت  والمناسبات  الموسمية 
لعشاق  وخاصًة  العام،  مدار  عىل  للسياحة  مناسبة 
األخرية  الفرتة  يف  أرينا  الدرعية  واستضافت  الرياضة. 
أنتوين  الثقيل بني  الوزن  مباراًة مشوقة لبطولة مالكمة 

جوشوا وأندي رويز. 
كما تشكل الشوراع واجلدران الطينية الموقع المثايل 
جزء  وهي  السنوية  الدرعية  إي  فورموال  سباق  إلقامة 
منافسات  تشهد  اليت  إي  فورموال  بطولة  سلسلة  من 
بسيارات كهربائية تصل رسعتها إىل 100 كم بالساعة يف 

أقل من ثالث ثواين. 

العربية  الثقافة  عاصمة  لقب  مؤخراً  الدرعية  ونالت 
المنطقة  عىل  التأثري  يف  ألهميتها  تأكيداً   ،2030 لعام 

والزتامها المستمر يف دعم الفعاليات الثقافية.

برنامج الرحلة

اليوم األول
 صباحاً:

جولة يف أرض الملوك واألبطال

يمكن للزوار بداية رحلتهم بجولة سياحية يف يح الّطريف 
للتجول بني األبنية األثرية المذهلة، بما فيها قرص سلوى 
يعترب  كما  مىض،  فيما  الملكية  العائلة  مزنل  كان  الذي 
أحد أبرز المعالم وأكرثها تصويراً يف الدرعية، وواحداً من 

المواقع الهامة يف تاريخ السعودية. 
الضيقة  األزقة  استكشاف  العريق  احلي  هذا  لكم  ويتيح 

والمنازل الطينية القديمة.

فرتة ما بعد الظهرية:

 استكشاف القصور والمتاحف
عىل  بإحتوائها  سلوى  قرص  يف  الرئيسية  الساحة  تتمزي 
التوجه  للزوار  يمكن  اليت  الممزية  المتاحف  من  العديد 

إليها واستكشاف معروضاتها.
احلاكمة  العائلة  شجرة  عىل  الدرعية  متحف  يحتوي 
مراحل  ويعرض  األثرية  القطع  من  رائعة  ومجموعة 
ومعالم من تاريخ الدولة السعودية األوىل، بينما يعرض 
احلياة  وأنماط  القديمة  التقاليد  اليومية  احلياة  متحف 
تعكس  مقتنيات  جانب  إىل  األصليني  الدرعية  لسكان 
الطبخ، يف  وأواين  أزياء وحيل  من  والمكان  الزمان  ذاكرة 
من  بٍعٍض  عىل  الضوء  العسكري  المتحف  يسلط  حني 
أهم المعارك اليت حصلت عرب التاريخ، أما محبو األحصنة، 
فيمكنهم زيارة متحف اجلواد العريب الذي يسلط الضوء 

عىل أهمية األحصنة يف الثقافة السعودية.

اليوم الثاين
 صباحاً:

جولة تتيح للزوار معرفة المزيد حول الرياض
 يمكن للزوار الذهاب يف رحلة لمدة يوم واحد إىل المتحف 
الرياض، لتعزيز  بالقرب من  الذي يقع  الوطين السعودي 
يضم  حيث  السعودي،  والرتاث  الثقافة  حول  معرفتهم 
المتحف ثماين قاعات رئيسية فيها رسومات قديمة من 
باإلضافة  تفاعلية  ومعارض  ونقوشات صخرية  الكهوف 

إىل نموذج مصغر لمدينة الدرعية.

فرتة ما بعد الظهرية:

زيارة مزنل احلاكم

عىل  يقع  الذي  المربع  قرص  إىل  التوجه  للزوار  يمكن 
مركزاً  يعد  والذي  الوطين،  المتحف  من  قصرية  مسافة 
مؤسس  العزيز  عبد  الملك  مزنل  بوصفه  هاماً  تاريخياً 
من  العديد  يعرض  كما  السعودية،  العربية  المملكة 
زيارتها يف األشهر  التذكارات ويضم حدائقاً ممزية يحلو 
أول مبىن يف  اكتمال تشييده  بعد  القرص  الباردة. وأصبح 
المملكة يستخدم الكهرباء. وعندما تقّدم الملك يف العمر، 
قائماً  يزال  ال  والذي  المملكة،  أول مصعد يف  تركيب  تم 

حىت يومنا هذا.

 اليوم الثالث
 صباحاً:

االستمتاع بزنهة سرياً عىل األقدام

يتمزي وادي حنيفة بأشجار النخيل المصطفة عىل جانيب 
الطريق حيث يمكن للزوار يف صباح اليوم الثالث الذهاب 
يف نزهة صباحية عىل طول الوادي، حيث يصل إىل الرياض 
المرمم حديثاً  لينعطف عندها إىل قرص سعد بن سعود 

والذي يعترب واحداً من القصور السليمة يف الدرعية. 

وجهة ال بد من زيارتها
قرص سلوى

يشتهر القرص بالتصميم المعماري الممزي للمساحات 
اخلارجية باإلضافة إىل احتضانه العديد من المتاحف 

اليت يجب زيارتها عند الذهاب إىل الدرعية.

الوجهات القريبة
قرص المصمك. قلعة مصنوعة من الفخار والطني تم 

تحويلها إىل متحف مذهل.
كهف عني هيت. كهف طبيعي ممزي مع بحرية تحت 

األرض لعشاق المغامرات.

مدة الرحلة 
بالسيارة: 4 ساعات و4 دقائق، بالطائرة:  من الدمام:

ساعة و5 دقائق
من جدة: بالسيارة: 9 ساعات و28 دقيقة، بالطائرة: 

ساعة و30 دقيقة
بوابة الدرعية
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العاصمة األوىل للدولة السعودية واليت تشهد الكثري  من المشاريع واخلطط اليت ستجعل منها واحدة من أهم الوجهات 
السياحية والثقافية والتعليمية والرتفيهية يف المنطقة والعالم
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هوتيل كارتاجينا (مكسييك)

الشهري  المكسييك  كارتاجينا  هوتيل  مطعم  يستويح 
ويتمزي  اخليالية،  بوينديا  السيدة  شخصية  من  إلهامه 
تشبه  اليت  اخلرضاء  األشجار  بأوراق  المليئة  بتصاميمه 
من  تشكيلة  المطعم  ويقدم  المطرية.  الغابات  أجواء 
أطباق  مثل  الشهية  وااللتينية  المكسيكية  اخليارات 
العروض  إمبانادا وأسادو وسيفيتيش وغريها، إىل جانب 
الرتفيهية المتمزية لتضمن لكم قضاء أجمل األمسيات. 
hotelcartagenariyadh.com يو ووك، النخيل، الرياض،

(+966920033801)

نرصت (تريك)

غوكشيه،  نرصت  الشهري  الرتيك  الشيف  مطاعم  تحظى 
بشعبية  مألوفة،  غري  بطريقة  الملح  برش  يشتهر  الذي 
يف  المطعم  فرع  بينها  ومن  العالم،  مستوى  عىل  كبرية 
اللحوم  أطباق  من  تشكيلة  المطعم  ويقدم  الرياض. 
اللحوم  طبق  إىل  باإلضافة  الكبرية،  بأحجامها  الممزية 

الممزي الُمغطى بالذهب.
شارع األمري تريك بن عبد العزيز األول، يو ووك، الرياض، 

.(+966114945120)

روكا الرياض (آسيوي)

الشهري  الياباين  زوما  لمطعم  شقيقة  عالمة  هي  روكا 
بتعزيز  الماضية  السنوات  خالل  نجحت  وقد  عالمياً، 
ويقدم  وديب.  لندن  يف  متمزي  حضور  وتأسيس  سمعتها 
عىل  الرتكزي  مع  المعارصة  اليابانية  األطباق  المطعم 
أسلوب روباتا، باإلضافة إىل أصناف السويش والمشاوي 
والتمبورا وغريها. ويضم المطعم مساحة خارجية أنيقة 

لتقديم الوجبات يف الهواء الطلق. 
شارع األمري محمد بن عبد العزيز، السليمانية، الرياض،

rokarestauran.com (+966920012327)

ذا جلوب (عالمي)

برج  ضمن  الفاخر  أورينتال  ماندارين  فندق  يف  يقع 
بالكامل  المصنوع  الكروي  بتصميمه  ويتمزي  الفيصلية، 
عىل  رائعة  بانورامية  إطالالت  يوفر  والذي  الزجاج،  من 
الرياض ويقدم تشكيلة من األطباق األوروبية العرصية.

فندق ماندارين أورينتال، العليا
mandarinoriental.com/Riyadh،

(+966112732005)

وجهات اإلقامة 

فريمونت الرياض

البوابة  مجّمع  يف  الفاخر  الرياض  فريموت  فندق  يقع 
االقتصادية وعىل مقربة من المطار، ليشكل خياراً مثالياً 
سواء.  حد  عىل  والسياحة  العمل  بهدف  للمسافرين 
عرصية  بمفروشات  مزودة  غرفة   298 الفندق  ويضم 
منفصلني  سبا  مركزي  ويحتضن  فاخرة.  راحة  ووسائل 
للرجال والسيدات، باإلضافة إىل ناٍد صيح وحوض سباحة، 
واليت تتيح للزوار االسرتخاء والراحة بعد يوم طويل من 

االستكشاف والتجارب. 
اليت تقدم  المطاعم  العديد من  الرياض  ويضم فريمونت 
تشكيلة واسعة من األطباق الشهية، بما فيها مطاعم ذا 

365 وذا بالزا وبيستو. 
مجّمع البوابة االقتصادية، يح قرطبة،

Fairmont.com/riyadh
(+966118262626)

إنرتكونتيننتال الرياض 
الرياض  مدينة  وسط  الرياض  إنرتكونتيننتال  فندق  يقع 
الملك  العليا ومركز  أبراج  وبالقرب من  باحليوية،  النابض 
عبد الله المايل وسنرتيا مول الفاخر. ويضم الفندق 274

متنوعة  خيارات  ويضم  عرصية،  بتصاميم  وجناحاً  غرفة 
بما يشمل  واالسرتخاء،  المثالية للهدوء  المساحات  من 
للياقة  ومركزاً  واخلارجية  الداخلية  السباحة  أحواض 
مطعم  ضمن  االسرتخاء  الفندق  لكم  ويتيح  البدنية. 
البستان الذي يفتح أبوابه عىل مدار الساعة، أو مشاهدة 
ركن  يف  المقبالت  أشهى  وتذوق  الرياضية  المنافسات 
الريايض الذي يضم شاشة عمالقة بحجم 3 ×3 النخيل 

ما  شاي  أو  القهوة  بأصناف  االستمتاع  عن  فضالً  أمتار، 
بعد الظهرية ضمن ردهيت الفندق. 

طريق الملك سعود، يح المؤتمرات، الرياض،
ihg.com (+966114655000)

فورسزيونز الرياض

مركز  ضمن  الفريد  بموقعه  الرياض  فورسزيونز  يتمزي 
الطراز  من  الداخلية  وتصاميمه  الشهري  المملكة 

السعودي األصيل. 
واألجنحة  الغرف  من  واسعة  مجموعة  الفندق  يضم 
المزودة بمفروشات عرصية أنيقة، واليت تتنوع من غرف 
المؤلف من طابقني،  المملكة  جناح  إىل  بريميوم وصوًال 

لتضمن تلبية مختلف احتياجاتكم. 
سباحة  حوض  عىل  الفاخر  الفندق  مرافق  تشتمل  كما 

خاريج وسبا خاص بالرجال يوفر العديد من العالجات.
بالنسبة للمطاعم، هنالك خيارات تناسب جميع األذولق، 
أوسطي  الرشق  بطرازه  الممزي  البلكون  مطعم  مثل 
يقدم  الذي  إيلمنتس  ومطعم  الفاخر  جريل  ذا  ومطعم 
عن  تبحثون  كنتم  وإن  العالمية.  األطباق  من  توليفة 
تجارب أكرث تمزياً، يمكنكم حجز وجبة غداء لشخصني يف 
ارتفاع  عىل  المملكة  مركز  أعىل  الواقع  المشاهدة  جرس 

300 مرت. 
مركز المملكة، شارع الملك فهد، العليا، الرياض،

fourseasons.com/Riyadh (+966112115000)

شذا الرياض
األندلسية  بتصاميمه  الفاخر  الرياض  شذا  فندق  يتمزي 
الطابع  تمزج  اليت  وديكوراته  الهادئة  وأجوائه  التقليدية 

العرصي مع العنارص التقليدية. 
واألجنحة  الغرف  خيارات  من  مجموعة  الفندق  ويضم 
تالئم  واليت  نوم،  غرف  ثالث  أو  غرفتني  أو  واحدة  بغرفة 
األعمال  رجال  من  والمسافرين  العائالت  احتياجات 

وتوفر إطالالت ممزية عىل المدينة أو حدائق الفندق. 
الصيح،  عافية  ومركز  سبا  الرياض  شذا  ويحتضن 
مخصص  ريايض  وناٍد  وسبا  مغريب،  حمام  إىل  باإلضافة 
وخارجية  داخلية  سباحة  أحواض  إىل  إضافة  للسيدات، 
الممزي  مينا  مطعم  الفندق  مطاعم  وتشمل  وغريها. 
بطابعه المستوىح من منطقة رشق المتوسط، باإلضافة 

إىل مطعم ميدان العالمي.
الطريق الدائري الرشيق، اجلزيرة، الرياض، 

shazahotels.com (+966118349020)

الريزت كارلتون الرياض

يقع فندق الريزت كارلتون الرياض الفاخر بالقرب من احلي 
الفاخرة،  واألجنحة  الغرف  من   492 ويضم  الدبلومايس، 
إضافة إىل مجموعة من المطاعم الراقية لزيودكم بتجربة 
إقامة ال مثيل لها يف العاصمة الرياض. ويمكنكم التوجه 
المزيّنة،  اخلرضاء  الفندق  حدائق  ضمن  رائعة  نزهات  يف 
أو  عام،   600 عمرها  يبلغ  زيتون  شجرة  تضم  واليت 
تمتد  بنوافذ كبرية  المزود  الضخم  السباحة  زيارة حوض 
السبا  مركز  تجربة  عن  فضالً  السقف،  إىل  األرض  من 
المخصص للرجال. وتشمل قائمة مطاعم الفندق مطعم 
األرجوان الممزي بأطباقه العالمية، ومطعم أزورو اإليطايل 
الشهري.  الصيين  هونج  مطعم  إىل  باإلضافة  العرصي، 
ومقهًى  للسيجار،  توركواز  ردهة  أيضاً  الفندق  ويضم 
بعد  ما  شاي  لتجارب  مخصصة  وردهة  صحراوي  بطابع 
البولنج  ولعب  االسرتخاء  الفندق  لكم  ويتيح  الظهرية. 

والبلياردو ضمن ردهة سرتايك الرياضية.
منطقة الهدا، طريق مكة، الرياض،

ritzcarlton.com  (+966118928020)

الريزت - كارلتون الرياض



24 روح السعودية دليل السفر 2022

حافة العالم

وسندويشات كاتسو مع لعجل واجيو وفشار القرنبيط.
ومكوناتها  الشهية  بنكهاتها  المطعم  أطباق  وتتمزي 
اللتقاط  والمثايل  االلفت  وتصميمها  نوعها  من  الفريدة 
أجمل الصور ومشاركتها عىل مواقع التواصل االجتماعي. 

هنا، بانوراما مول، شارع التخصيص،
(+966112156000) instagram.com/bbsaudi

أنرتوكوت (فرنيس)

يُعد مطعم أنرتوكوت كافيه دو باريس اسماً عالمياً بارزاً 
المطعم  تأسس  اللحوم.  أطباق  لعشاق  مفضالً  وخياراً 
عام 1930 يف سويرسا، ويُشتهر بأطباق رشائح حلم واجيو 
سلطة  مع  تُقدم  واليت  والشهية،  البسيطة  المتنوعة 
الرسية  المطعم  وصلصة  المقلية  والبطاطس  اخلضار 

الشهرية. 
شارع الملك فهد، برج الفيصلية، الرياض،

 .(+966920018998) entrecote-cdp.com

إل باريتو (متوسطي)

بمستويات  األنيق  اإليطايل  باريتو  إل  مطعم  يُشتهر 
تتنوع  اليت  الشهية  العرصية  وأطباقه  المتمزية  اخلدمة 
بني أصناف السلطة والريزوتو، وصوًال إىل أطباق الباستا 
واللحوم المشوية وغريها. يتألق المطعم بتصميٍم فريٍد 
من نوعه مستوىح من فرع المطعم يف لندن مع تأثريات 
طاوالت  أرجائه  يف  وتتوزع  نوعها،  من  فريدة  محلية 
الماهوجين الداكنة والمقاعد اجللدية األنيقة. يضم صالة 

طعام فاخرة وتراس جميل.
أيام  خالل  خاصة  كبرية  بشعبية  المطعم  ويحظى 
الملك  مركز  يف  أبوابه  يفتح  مطعم  أول  لكونه  األسبوع 

عبد الله المايل. 
مركز الملك عبد الله المايل،

.(+966920012508) ilbaretto.sa 

مطعم ومقهى ال بيتيت مزيون (فرنيس)

عىل  وحائزاً  بارزاً  اسماً  الفرنيس  إم  يب  إل  مطعم  يُعترب 
المطعم  وافتتح  المرموقة.  أوت  تايم  جوائز  من  العديد 
ويتمزي   ،2021 عام  الرياض يف صيف  العاصمة  أبوابه يف 
بأجوائه احليوية وديكوراته األنيقة وأطباقه الشهية مثل 
الروبيان مع زيت الزيتون ورشائح حلم الضأن، وصوًال إىل 
إىل  باإلضافة  األخطبوط،  وكارباتشيو  العدس  سلطة 

طبق جارتان البطاطس الشهري بنكهاته الغنية.
من  بالقرب  الرياض،  قلب  يف  موقعه  من  الرغم  وعىل 
فندق الفيصلية، إال أنّه يجعلكم تشعرون أنّكم يف جنوب 

فرنسا، بفضل أطباقه الشهية وأجوائه اجلميلة.
lpmrestaurants.com/ ،شارع المعتصم، العليا، الرياض

  (+966920011794) Riyadh

ذا جلوب
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سبا الفيصلية

مركز  من   99 الطابق  يف  المشاهدة  جرس  إىل  توجهوا 
المعالم  أبرز  من  واحداً  يعد  والذي  الشهري،  المملكة 
السياحية والعمرانية يف العاصمة السعودية، ويتيح لكم 
مشاهدة مناظر غروب الشمس واألضواء الساطعة ُألفق 

مدينة الرياض المعماري يف المساء. 

 اليوم اخلامس
 تجربة عىل مدار اليوم:       

استكشاف قرية أشيقر الرتاثية

أشيقر  قرية  إىل  كامل  يوم  مدار  عىل  زيارة  يف  انطلقوا 
منذ  األوىل  للمرة  البدو  سكنها  واليت  المتمزية،  الرتاثية 
1,500 عام، وجسدت محطة شهرية لقوافل احلج. وكلمة 
أُشيقر هي تصغري لكلمة أشقر، وتشري إىل اجلبال حمراء 

اللون اليت تطل عىل المنازل الطينية الصفراء. 
وتضم القرية الكثري من األزقة والشوارع الضيقة، وتتمزي 
من  مجتمعاً  تحتضن  تزال  وما  الهادئ،  حياتها  بنمط 

السكان المحليني. 
وتضم قرية أشيقر المئات من المنازل الطينية وأشجار 
مجموعة  يعرض  الذي  السالم  متحف  جانب  إىل  النخيل، 

من القطع األثرية واخلزفيات.

وجهات تناول الطعام 

القرية النجدية (سعودي)

يقدم مطعم القرية النجدية تشكيلة من األطباق العربية 
أشهى  اختبار  لكم  ويتيح  المتنوعة،  والمازة  التقليدية 
منطقة  اسم  المطعم  ويحمل  المنطقة.  من  النكهات 
بأجوائه  ويتمزي  الرياض،  العاصمة  فيها  تقع  اليت  نجد 
تقاليد  من  المستوحاة  وأطباقه  األصيلة،  وديكوراته 

ة من المكونات المحلية.  المطبخ السعودي والمحرضَّ
 najdvillage.com ،الواحة، الرياض

 .(+966920033511)

الرومانسية (سعودي)

السعودي  الطعام  بتقديم  بدأت  اليت  المطاعم  أول  من 
بأفضل  الشهري  المطعم  هذا  ويستعني  المملكة،  يف 
يقّدم  اللذيذ.  األصيل  المذاق  لضمان  الطازجة  المكونات 
والمدفون.  المندي  أطباق  مع  الدجاج  أصناف  أشهى 
ننصحكم أيضاً بطلب الكبة وفطائر السمبوسة، رغم أنّها 
ليست من المأكوالت الشعبية السعودية، إال أنّها رائعة 

إحدى  الرومانسية  يقّدم  إذ  للحلوى،  مكاناً  اتركوا  بحق. 
أشهى أطباق الكنافة يف الرياض.

مواقع متعددة، منها يف شارع الزبري بن العوام، الروايب.
alromansiah.com (+966920000144)

مطعم السعيد (سعودي)
من أقدم المطاعم الشعبية يف الرياض، ويختص بتقديم 

المندي والمظيب، إىل جانب بعض المأكوالت اجلانبية. 
يتمزي بتقديم اللحم البلدي ويزدحم دائماً بالرواد، مما 
يعين أنّه ناجح كبري فيما يوّفره للذواقة من السكان 

والسياح عىل حٍد سواء. المطعم بحد ذاته بسيط 
وأماكن اجللوس صغرية، لكن جودة الطعام تعّوض عن 

هذا.
شارع األنوار، يح الصناعية (966114956009+)

يب يب سوشيال الرياض (آسيوي)

تأسس مطعم يب يب سوشيال اآلسيوي يف اإلمارات، وهو 
المرموقة.  ديب  أوت  تايم  جوائز  من  العديد  عىل  حاصل 
وافتتح المطعم أبوابه يف العاصمة الرياض يف بداية عام 
والوجبات  المعجنات  من  شهية  تشكيلة  ويقدم   ،2022
السلطعون  بلحم  باو  فطائر  ومنها  والمشاوي،  اخلفيفة 
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مول الرياض بارك

والدراسات  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  كنوز  أسفار: 
ويستعرض   2023 فرباير  حىت  يُقام  الذي  اإلسالمية، 
حوايل 36 مخطوطة ومطبوعة نادرة من مقتنيات المركز، 

 . تم اختيارها من بني 28,500 مخطوطة محفوظة فيه

رحلة 5 أيام 

 اليوم األول
 صباحاً:       

زيارة المتحف الوطين السعودي

المتحف  يف  التاريخ  عرب  رحلة  يف  اليوم  قضاء  يمكنكم 
ضخمة  قاعات  ثماين  يضم  والذي  السعودي،  الوطين 
العربية  للمملكة  األصيلة  الثقافة  استكشاف  لكم  تتيح 
أكرب  السعودي  الوطين  المتحف  ويُعترب  السعودية. 
متحف يف المملكة، ويحتضن بناًء عريقاً بتصاميم مذهلة 
كما  والفنية.  الثقافية  المعارض  من  العديد  يستضيف 
يستعرض المتحف آثاراً من الفن الصخري للعرص احلجري 
احلديث ونماذج من مباين مدينة جّدة القديمة، باإلضافة 

إىل جوالت تفاعلية وعروض متجددة باستمرار. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 

 تذوق المأكوالت السعودية التقليدية
زيارة  عليكم  األصيل،  السعودي  المطبخ  عىل  للتعرّف 
أفضل  من  واحداً  يعترب  الذي  النجدية  القرية  مطعم 
مطاعم الوجبات العربية يف الرياض وأشهرها، حيث يتمزي 
بأجوائه وأطباقه العربية الشهية، ويقدم مجموعة كبرية 

من خيارات المقبالت والمأكوالت. 
تشتهر منطقة نجد بأصناف التمور والقمح واأللبان، 

ويعتمد هذا المطعم عىل مكّونات أصيلة لتجربة 
سعودية ممزية. من الكبدة والمطازيز والمرقوق إىل 
السليق والكبسة والبادية، ستختربون من دون شك 

تجربة نجدية عىل األصول.. 
najdvillage.com

 اليوم الثاين
 صباحاً:       

مشاهدة إطالالت حافة العالم

إحدى  العالم،  حافة  باسم  المعروف  فهرين،  جبل  يُعترب 
90 حوايل  ويبعد  السعودية،  يف  تمزياً  األكرث  الوجهات 
الرياض، ويمتد عىل طول  العاصمة  بالسيارة عن  دقيقة 

600 كيلومرت كجزء مرتفعات جبل طويق. 
ويمكنكم التوجه يف جولة بالسيارة إىل سفح اجلبل، ومن 
لمدة نصف ساعة وصوًال  األقدام  الصعود سرياً عىل  ثم 
البحر.  ارتفاعها 300 مرت عن سطح  يبلغ  اليت  القمة  إىل 
صعوبة  أكرث  جبال  تسلق  مسارات  الوجهة  تضم  كما 

لعشاق المغامرات المتمرسني.

فرتة ما بعد الظهرية: 

 التخييم يف الهواء الطلق 

يف  التخييم  مواقع  أشهر  إحدى  هي  العالم  حافة  وجهة 
المملكة بفضل مناظرها الطبيعية الرائعة. 

أو  متمرس  دليل  برفقة  المنطقة  إىل  التوجه  من  تأكدوا 
المنطقة جيداً، وال تنسوا  الذين يعرفون  أحد األشخاص 
من  ومستلزماتكم  والبطانيات  السالمة  معدات  إحضار 
بطاريات  شحن  إىل  باإلضافة  والمرشوبات،  األطعمة 

هواتفكم وأجهزة تحديد الموقع.

 اليوم الثالث
      

 صباحاً: 

التزنّه يف منزته الملك عبد الله

مضماراً  سابقاً  كان  الذي  العرصي،  المنزته  هذا  يمتد 
لسباقات اخليول، عىل مساحة 318,000 مرت مربع، ويقع 
بالقرب من استاد األمري فيصل بن فهد الشهري. ويحتضن 
إىل  باإلضافة  مرتاً،   12 بعرض  للميش  مساحات  المنزته 
يصل  اللزير  بأضواء  مزينة  ونافورة  احلجم  كبرية  بحرية 
عروض  من  العديد  ويستضيف  أمتار،   110 إىل  ارتفاعها 

دوري.  بشكل  االحتفالية  والفعاليات  النارية  األلعاب 
اللعب  مناطق  تجربة  أو  المتزنه  يف  التجول  ويمكنكم 
والرياضة أو التزنه يف الهواء الطلق بصحبة أفراد العائلة. 

فرتة ما بعد الظهرية: 

االسرتخاء يف السبا

السبا  خيارات  من  واسعة  مجموعة  الرياض  تضم 
المتمزية، واليت تضم منشآت منفصلة للرجال والسيدات، 
يوم  بعد  واالسرتخاء  الراحة  تجارب  أفضل  وتمنحكم 

طويل من االستكشاف والمغامرات. 
تتنوع تجارب السبا بني جلسات التدليك والعناية بالوجه 
أبرزها  من  ويُذكر  واألظافر،  بالشعر  العناية  وتجارب 
والريزت  فورسزيونز  فنادق  يف  الفاخرة  السبا  وجهات 

كارلتون وماندارين أورينتال. 
 اليوم الرابع

       ً  صباحا

تجربة تسوق يف مركز المملكة

يُعترب مركز المملكة أشهر مباين العاصمة الرياض ورابع 
والمطاعم  المكاتب  الكثري من  ويحتضن  فيها،  برج  أعىل 
مركز  جرس  وجهة  جانب  إىل  الفاخرة،  التسوق  ومتاجر 

المملكة المعلق الشهري. 
لكم  تتيح  اليت  فوكس  سينما  المملكة  مركز  يضم  كما 
عبد  الملك  إىل مسجد  باإلضافة  األفالم،  أجدد  مشاهدة 
أعىل  يُعترب  والذي  الربج،  من   77 الطابق  يف  الواقع  الله 

مسجد يف العالم. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 رؤية اإلطالالت من جرس المشاهدة      

وجهة ال بد من زيارتها
حافة العالم 

تقدم لكم حافة العالم إطالالت ال مثيل لها وتجارب 
ال تنىس.

الوجهات القريبة
الدرعية. تُشتهر الدرعية بأبنيتها المشيَّدة من 

الطوب، وتحتضن متحفاً والعديد من المقاهي، 
باإلضافة إىل يح الطريف األثري المدرج عىل قائمة 

اليونيسكو للرتاث العالمي. 
ثادق. مدينة تاريخية تأسست منذ أربعة قرون. 

مدة الرحلة 
من الدمام: بالسيارة: 7 ساعات و44 دقيقة، 

بالطائرة: ساعة و5 دقائق
من جدة: بالسيارة: 9 ساعات و20 دقيقة، بالطائرة: 

ساعة و45 دقيقة

دقائق طائرة: ساعة و5
دقيقة، بالطائ ساعات و20 جدة: بالسيارة: 9

دقيقة عة و45
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حافة العالم
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العربية السعودية وإحدى  المملكة  الرياض هي عاصمة 
وتستقطب  المملكة.  يف  أهمية  وأكرثها  المدن  أشهر 
الرياض الزوار القادمني للعمل والسياحة عىل حد سواء، 
من  واألنشطة،  التجارب  من  كبرية  بمجموعة  وتزودهم 
وجهات التسوق عالمية المستوى إىل المتاحف التاريخية 

وتجارب المغامرات الصحراوية. 
األسماء  أهم  من  مزتايدة  أعداداً  الرياض  تجتذب  كما 
المطاعم  أشهر  وتحتضن  المأكوالت،  عالم  يف  العالمية 

العالمية وأفضل الوجهات المحلية.
العمراين  ومشهدها  المتمزية  بإطالالتها  الرياض  تتمزي 

المتطور والمناسب اللتقاط أجمل الصور.
عروضها  عىل  والتعرف  الستكشافها  الرياض  تدعوكم 

المتمزية وتجاربها احلرصية.

رحلة 3 أيام 

 اليوم األول
 صباحاً:         

استكشاف التاريخ

يح  زيارة  عليكم  الرياض،  يف  لتجربتكم  مثالية  لبداية 
المملكة  تاريخ  عىل  للتعرف  القديمة  المدينة  يف  الديرة 
واستكشاف إرثها العريق. ينتظركم هناك قرص المصمك 
بُين قبل  والذي  والصلصال،  الطني  المشيَّد من  التارييخ 
150 عاماً. وتعين كلمة المصمك البناء المرتفع واحلصني، 

ويمثّل احلصن قلب الرياض التارييخ. 
السيطرة عىل احلصن عام  العزيز من  الملك عبد  وتمكن 
المختلفة  المناطق  لتوحيد  الرياض  من  وانطلق   ،1902

وتأسيس المملكة العربية السعودية. 
للذخرية،  ومستودع  كسجن  تاريخياً  احلصن  واسُتخدم 
رائعة  إىل متحف يضم مجموعة  احلايل  وتحّول يف وقتنا 

ونادرة من اخلرائط والصور والقطع الفنية التاريخية.

         فرتة ما بعد الظهرية: 

 زيارة سوق الزل

المصمك،  قرص  من  بالقرب  التارييخ  الزل  سوق  يقع 
مجموعة  ويضم   ،1901 عام  إىل  تأسيسه  تاريخ  ويعود 
واألقمشة  والتوابل  المجوهرات  متاجر  من  واسعة 
أجمل  ليشكل وجهة مثالية القتناء  اليدوية،  والمنتجات 
الهدايا والتذكارات واستكشاف األزقة التاريخية الممزية. 
وننصحكم بزيارة سوق الزل عند الساعة 6 مساًء الختبار 
العروض  من  واالستفادة  احليوية  التقليدية  أجوائه 

المتمزية عىل السجاد والتحف. 

 اليوم الثاين
 صباحاً:       

تجارب التسوق يف الرياض بارك 

مع  رائعة  وديكورات  ممزي  بتصميم  بارك  الرياض  يتألق 
أسقف زجاجية متموجة، ويضم منطقة ذا زون يف الهواء 
والمقاهي  المطاعم  بفضل  رائدة  وجهة  تعّد  اليت  الطلق 
استكشاف  بارك  الرياض  لكم  يتيح  فيها.  الموجودة 
يضم  حيث  والتجارب،  العروض  من  متنوعة  مجموعة 
عدداً كبرياً من المتاجر الفاخرة وعالمات األزياء العالمية 
وكوتش  فتش  آند  أبريكروميب  أمثال  من  الشهرية، 
وغريها، إىل جانب سينما آي ماكس وأبرز المطاعم مثل 

يب إف تشانغز وسولت وتشزيكيك فاكتوري. 
كما يمكنكم استكشاف متحف الغموض أو زيارة ماجيك 

بالنيت المفضلة لدى األطفال. 

 فرتة ما بعد الظهرية: 
 رحلة سفاري يف الصحراء       

أساسية  تجربة  الصحراء  يف  السفاري  رحالت  تُعد 
السعودية،  العربية  والمملكة  الرياض  زيارة  خالل 
وتمنحكم فرصة قضاء أجواء مليئة باحلماس والتشويق 

واالستمتاع بمناظر غروب الشمس. 
الرشكات  من  واسعة  مجموعة  من  االختيار  ويمكنكم 
الظهرية  بعد  ما  فرتة  خالل  السفاري  رحالت  تقدم  اليت 
أو يف المساء، واليت تشمل ركوب السيارات عىل الكثبان 
العشاء  تجارب  جانب  إىل  الرمال،  عىل  والزتجل  الرملية 
الصحراء  النجوم يف سماء  وتأمل  البدوية  الطريقة  عىل 

الصافية قبل العودة. 

 اليوم الثالث
        

 صباحاً: 

نزهة يف وادي حنيفة

الزنهات  لعشاق  متمزية  وجهة  حنيفة  وادي  يقدم 
والتجارب يف الهواء الطلق. ويمتد الوادي عىل طول 120 
كيلومرتاً ويقع رشق منطقة السويدي، ويحتضن يف أحد 
العديد  النخيل، باإلضافة إىل  جانبيه سلسلة من أشجار 
فيها.  التجول  يحلو  اليت  اجلميلة  اخلرضاء  احلدائق  من 
يضم وادي حنيفة مناطق مخصصة للشواء والزنهات إن 
كنتم ترغبون بتحضري مأكوالتكم المفضلة أثناء الزيارة. 
للهاتف  وإحضار شاحن  مريحة  أحذية  ارتداء  تنسوا  وال 

اللتقاط أجمل الصور. 

         فرتة ما بعد الظهرية:

 زيارة متحف الفيصل للفن العريب اإلسالمي 

تحتضن الرياض مجموعة متنوعة من الوجهات الثقافية، 
يف  اإلسالمي  العريب  للفن  الفيصل  متحف  أبرزها  ومن 
ويستضيف  حديثاً  افتتاحه  أُعيد  والذي  العليا،  منطقة 
عدداً من المعارض المجانية. ويقدم المتحف حالياً معرض 

جرس مركز المملكة
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العاصمة المزدهرة اليت تحيك ألف حكاية وحكاية من تاريخها العريق إىل 
حارضها النابض بالتطّور والعرصية وصوًال إىل مستقبلها المرشق 



17 روح السعودية دليل السفر 2022

السحلب
المطحونة  الدرنات  العريق من  يُصنع هذا المرشوب 
والكريمي  الكثيف  بقوامه  ويتمزي  األوركيد،  لزهرة 
ورائحته الممزية. ويُعتقد أن السحلب اخُرتع عىل يد 
اإلغريق والرومان، إال أنه اشتهر خالل العرص العثماين 
ويُقدم  األوسط.  والرشق  أوروبا  إىل  تدريجياً  وانتقل 
العربية السعودية  المملكة  الدائف يف  هذا المرشوب 
اليوم ُمزيناً بطبقة من المكرسات (أشهرها الفستق) 
عىل  اخلاصة  لمساتها  المقاهي  وتضفي  والقرفة. 
السحلب وتزينه بمكونات مختلفة، مثل الشوكوالتة 

البيضاء وبتالت الورد والكراميل المملح.

اليغمش
الشعبية،  السعودية  األطباق  أشهر  اليغمش  يمثل 
المطبوخ  الُمخمر  العجني  من  قطع  من  ويتكون 
والمحشو باللحم الطري واحلار، ما يجعل منه خياراً 
مثالياً أثناء التنقل. ويشتهر اليغمش يف جّدة، ويعرف 
عندما  دافئاً  تناوله  رضورة  الطبق  عشاق  جميع 

تترسب عصائر حشوة اللحم إىل العجينة الُمحمرة. 
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السمبوسة
مدار  عىل  مناسباً  خياراً  المقرمش  الطبق  هذا  يُعد 
العام، وال سيما يف شهر رمضان المبارك، حيث تكاد 
موائد اإلفطار ال تخلو منه. وتختلف طريقة تحضري 
ألخرى،  عائلة  من  وأحجامها  وأشكالها  السمبوسة 
الضأن  حلم  وتشمل  احلشوة،  مكونات  تتعدد  كما 
والفلفل  الثوم  مع  والبطاطس  والُمتبل،  المطحون 
أشهرها  الدجاج، ومن  الُمشكّلة، وحلم  احلار، واخلضار 

عىل اإلطالق اجلنب الُمذاب. 
الهند،  إىل  يعود  الطبق  هذا  أصل  بأن  اعتقاد  ويسود 
إىل  تعود  أن جذوره  إىل  األدلة تشري  من  الكثري  لكن 
المطبخ الفاريس يف أواخر القرن العارش، حيث انتقل 

بعدها إىل الهند عرب طرق التجارة القديمة. 
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احلنيين 
أطباق  من  كبرية  بتشكيلٍة  السعودي  المطبخ  يتمزي 
الساخنة  اللقيمات  حلوى  مثل  اللذيذة،  احللويات 
يبقى  احلنيين  أن طبق  السكر، غري  والمنقوعة برشاب 
عن  الطبق  ويُحّرض  الباردة.  األيام  يف  األول  اخليار 
طريق مزج الطحني البين الُمحمص مع الزبدة والتمر 
والتوابل، ويُخلط مع العسل والزبدة الُمذابة، ليعطي 

مذاقاً شهياً عىل الرغم من مكوناته البسيطة. 
ويُقدم احلنيين دافئاً إىل جانب القهوة العربية. 

كما يمكن تذوق إصدارات أحدث من الطبق يف الرياض 
يستحق  خياراً  كوب   66 مقهى  يُعد  حيث  وجّدة، 
هند  جوز  ثمرة  نصف  يف  احلنيين  يقدم  إذ  التجريب، 

يعلوها طبقة من الكراميل. 

القهوة السعودية
ال تكتمل الزيارة إىل المملكة العربية السعودية بدون 
القهوة السعودية  القهوة السعودية. وتشتهر  تذوق 
للضيوف  وتُقدم  الممزية،  ورائحتها  القوي  بطعمها 
كعالمٍة عىل الكرم وحسن الضيافة، وتعد مصدر فخر 

وطين. 
وتُحرض القهوة السعودية من حبوب النب العريب 
(وأحياناً  بالهيل  والممزوجة  ناعم  بشكل  المطحونة 
بالزعفران والهيل)، وتُقدم يف إناٍء خاص يُعرف بـ الدلة، 
وغالباً  مزركشة.  فناجني  يف  صغرية  بكميات  وتُصب 
احللو  المذاق  التمور، حيث يعمل  إىل جانبها  تُقدم  ما 
للقهوة  المر  الطعم  موازنة  عىل  التمور  يف  الطبيعي 
تحضري  يف  الطريقة  هذه  أن  شك  وال  السعودية.  
القهوة السعودية هي السائدة، إال أنها شهدت بعض 
التحديثات، ال سيما يف المدن األكرث شهرًة يف المملكة 
أنواع مختلفة  تذوق  السعودية، حيث يمكن  العربية 
مع  تُقدم  واليت  الُمحمصة  السعودية  القهوة  من 

اهتمام خاص بالتفاصيل وطريقة التقديم. 
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الكبسة
واخلضار  المطبوخ  األرز  من  مزيجاً  الكبسة  تجمع 
من  وأحياناً  الدجاج  حلم  من  (غالباً  الطري  واللحم 
بحسب  اجلمال  حىت  أو  والماعز  والعجل  الضأن  حلم 
المملكة  يف  الوطين  الطبق  الكبسة  وتُعد  المنطقة)، 
الُمستخدمة يف  البهارات  وتتنوع  السعودية.  العربية 
القرنفل  من  تتكون  ما  غالباً  لكنها  الكبسة،  تحضري 
واللومي  األسود  والفلفل  الطيب  وجوزة  والقرفة 
وكما  والهيل.  والزعفران  مجفف)  أسود  (ليمون 
بعضها،  مع  الطبق  مكونات  كبس  يتم  االسم،  يويح 
عىل  ممزية  نكهة  إضفاء  والبهارات  للمرق  يتيح  مما 
احلضور  دائم  عنرصاً  الطبق  ويشكل  واللحم.  األرز 
عىل موائد الغداء، ويُقدم مع صلصة الطماطم احلارة 

(الشطة). 

السوبيا
ألول  الطعم  حلو  المرشوب  هذا  ظهر 
مرشوباً  ويُعد  احلجاز،  منطقة  يف  مرة 
مرشوب  ويُحرض  بامتياز.  رمضانياً 
اخلزب  نقع  طريق  عن  التقليدي  السوبيا 
(يف  المجففة  والفواكه  والشعري  العريب 
والتوابل  والسكّر  والتمر)  الزبيب  الغالب 
قبل  كامل  يوم  لمدة  والهيل  القرفة  مثل 
خلطها وتصفيتها إلزالة الرواسب الصلبة 
يُرتك  ثم  السكّر.  من  بمزيد  وتحليتها 
عند  بالماء  ويُخفف  ليسرتيح  اخلليط 

تقديمه. 
السوبيا  مرشوب  األكشاك  وتحّرض 
الكركديه  منها  متعددة،  ومكونات  بطرق 
ما  غالباً  واليت  العليق،  وتوت  والفراولة 
تُستخدم لتمنح المرشوب لوناً ممزياً، فيما 
يضفي التمر الهندي عليه لوناً ذهبياً زاهياً. 
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العريكة
تحظى العريكة بشهرٍة واسعة يف المملكة وتُعترب 
عسري  محافظة  يف  الفطور  وجبة  أساسيات  من 
العربية  المملكة  غريب  جنوب  يف  الواقعة  اجلبلية 
مثايل  معتدل  بطقس  تتمتع  واليت  السعودية، 
بطبق  السكان  استمتع  العريكة.  عىل  للحفاظ 
العريكة لقرون، ال سيما وأنها تشكل غذاًء مثالياً 
لمماريس األعمال الصعبة. وتتألف وصفة العريكة 
يف أبسط وألذ أشكالها من اخلزب الطازج المخلوط 
بعد مزجه مع  النار  يُوضع عىل  والذي  الُمقطع،  أو 

التمر والسمن والعسل. 

المنتو
تعود أصول طبق منتو أو مانيت يف السعودية إىل 
منطقة احلجاز يف غريب المملكة العربية السعودية 
آسيا  يف  الطهو  بأسلوب  مطبخها  تأثر  واليت 
الوسطى. ويتألف هذا الطبق الشهي والمستوىح 
عىل  المطهوة  الفطائر  من  األرمين  المطبخ  من 
البخار والمحشوة باألعشاب وحلم الضأن أو البقر، 
بصلصة  يُغطى  ما  وغالباً  سخية،  بكميات  ويُقدم 

الطماطم الُمدخنة بالزبدة والشّطة. 
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تعّد النكهات واألطباق الممزية لكل دولة أفضل طريقة للتعرف عليها. 
ونقدم لكم فيما ييل مجموعًة من األطباق اليت ال بد من تذوقها، بدءاً من احللويات والمرشوبات الموسمية واألطايب والوجبات 

اخلفيفة، ووصوًال إىل الكبسة، الطبق الوطين األشهر. 
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إثراء  إىل  باإلضافة  الوطين،  االقتصاد  يف  النفطية  غري 
خالل  من  تشكيله  وإعادة  والرتفيهي  الثقايف  المشهد 
ييل  فيما  المستدامة.  العمالقة  المشاريع  من  مجموعة 

قائمة بأهم هذه المشاريع: 
مرشوع بوابة الدرعية 

يربز مرشوع بوابة الدرعية يف الرياض، الذي تبلغ تكلفته 
20 مليار دوالر وترشف عليه هيئة تطوير بوابة الدرعية، 
كواحد من أهم المركز الرتاثية والسياحية يف السعودية، 
التاريخية  الدرعية  مدينة  مكانة  تعزيز  إىل  ويهدف 
جذب  وجهة  إىل  تحويلها  جانب  إىل  عريق  ترايث  كموقع 
حضارية معارصة من خالل استقطاب الزوار اإلقليميني 

والعالميني. 
 7.1 مساحة  عىل  يمتد  الذي  المرشوع،  ويضم 
ومناطق  المتاحف  من  مجموعة  مربعاً،  قدماً  مليون 
بينها  من  ومقهى،  مطعم   100 من  وأكرث  بالتجزئة  البيع 
إىل  البجريي،  التجارية يف مطل  العالمات  ألبرز  فرعاً   18
جانب الفنادق من فئة خمس نجوم واجلامعات والمراكز 
مخصص  متفرج  ألف   15 يتسع  ومرسح  الثقافية 
للفعاليات العامة، إضافة إىل مضمار سباق صديق للبيئة 

خاص بالمركبات الكهربائية. 
مرشوع البحر األحمر 

التنموية  المشاريع  أكرث  من  األحمر  البحر  مرشوع  يُعد 
تعزيز  يف  ويسهم  العالم،  يف  والمستدامة  والفاخرة 
مجال  يف  رائدة  كوجهة  للسعودية  العالمية  المكانة 

السياحة والسفر. 
والرتاث  للثقافة  األولوية  الممزي  المرشوع  ويويل 
والتنوع والفخامة، كما يحتفي بالمناظر اجلبلية والربكانية 
والوديان  اجلميلة  اجلزر  إىل  باإلضافة  األثرية،  والمواقع 

والطبيعة الصحراوية البكر. 
عام  بحلول  للمرشوع  األوىل  المرحلة  وستنتهي 
2023، وتضم 16 فندقاً وملعب لبطوالت القولف ومرىس 

بحري والعديد من المنشآت الرتفيهية. 
مرشوع تطوير الُعال: رحلة عرب الزمن

المواقع  أقدم  من  واحدًة  بكونها  الُعال  منطقة  تتمزي 
التاريخية يف العالم العريب وموطناً لمدينة اِحلجر العريقة. 
يف  تحول  نقطة  الزمن  عرب  رحلة  مخطط  ويمثل 
تاريخ المنطقة بفضل تركزيه عىل السياحة واالستدامة، 
ويهدف إىل حماية المنطقة واحلفاظ عىل مواقعها األثرية 
باإلضافة إىل تحويلها إىل متحف تفاعيل يقدم  القديمة، 
دور  من  مما سيعزز  تاريخها،  للزوار اللطالع عىل  فرصة 

المنطقة كمركز عالمي للفن والرتاث والمغامرات. 
مرشوع نيوم

يحمل مرشوع نيوم الذي تقدر تكلفته بـ 500 مليار دوالر 
مركز  السيايح  المرشوع  ويعد  المستقبل،  مدينة  شعار 

ريادة األعمال األبرز بني مشاريع رؤية المملكة 2030. 
المرشوع مساحة 26500 كيلومرت مربع،  ويشغل 
بني  ويجمع  المتنوعة،  اجلغرافية  بالتشكيالت  ويتمزي 
والصحارى  العالية  واجلبال  االستثنائية  السواحل  جمال 

الشاسعة، إضافًة إىل اجلزر الغنية باحلياة البحرية. 
ذكية  وبلدات  مدناً  انتهائه  بعد  المرشوع  وسيوفر 
األبحاث  مراكز  من  وعدداً  المطارات  من  وشبكة  ومرائف 
بينها:  من  سياحية،  ومراكز  وترفيهية  رياضية  ومرافق 
مستقبلية  بلمسة  جبيل  منتجع  أول  تروجينا،  مرشوع 
وبحرية  مختلفة  مناطق  ست  تضم  للزتجل  ووجهة 
اجلبلية  للدراجات  ومسارات  بيئية  ومحمية  اصطناعية 

ومنتجعات فاخرة وفنادق عائلية. 

ثالث فعاليات سنوية 
ممزية يف السعودية

حلظات الُعال
تضم حلظات الُعال أربعة 

مهرجانات ممزية عىل مدار 
أربعة أشهر، وتم تأكيد 

استمراريتها خالل السنوات 
الثالث المقبلة. وتضم 

مهرجان شتاء طنطورة الذي 
يقدم الموسيقى والفنون، 
ومهرجان فنون الُعال الذي 
يعرض أعمال أبرز الفنانني 

السعوديني المعارصين، 
ومهرجان الُعال الصيح الذي يركز عىل الصحة 
والرفاهية، ومهرجان سماء الُعال الذي يسلط 

الضوء عىل المناظر الطبيعية اخلالبة للمنطقة. 
كما يشتمل الموسم السيايح عىل الكثري من 

األنشطة بما يف ذلك تجربة المنطاد، والعروض 
النارية الليلية، والتجول بطائرات الهليكوبرت فوق 

التكوينات الصخرية، وتجربة حرصية لتأّمل النجوم 
والكواكب باستخدام أحدث التقنيات المتطورة يف 

عالم المؤثرات الصوتية والبرصية.
للمزيد من المعلومات:

www.visitsaudi.com 

موسم جدة 
يعود موسم جدة هذا العام مع فعاليات رائعة 
تستمر من شهر مايو إىل شهر يونيو مع شعار 

“أيامنا احللوة جاية“.
تنتظركم أكرث من 2800 فعالية يف موسم جدة، 

وترتاوح بني الفعاليات 
الفنية والرتفيهية والثقافية 
اليت تعود بعد غياب استمر 

لعامني.
وسيسلط المهرجان 

الضوء عىل التنوع الثقايف 
جلدة ومكانتها العالمية 

الممزية، إضافة إىل 
تراثها الغين والتطلعات 

احلديثة الطموحة للمدينة 
الساحلية. 

للمزيد من المعلومات:
www.saudiseasons.

 com

موسم الرياض 
السعودية،  مواسم  من  جزءاً  الرياض  موسم  يعّد 
عام  كل  من  نوفمرب  أو  أكتوبر  شهر  يف  وينطلق 
ويستمر لمدة خمسة أشهر. ويعترب أكرب مهرجان من 
نوعه يف الرشق األوسط، حيث يحتضن منزته وينرت 
احلفالت  من  متنوعة  ومجموعة  الرتفيهي  وندرالند 
الموسيقية والعروض المرسحية والفنية، إضافة إىل 

التجارب التفاعلية وأكشاك الطعام وغريها الكثري. 
للمزيد من المعلومات:

www.visitsaudi.com 
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المعالم السياحية البارزة

المواقع  من  بالعديد  السعودية  العربية  المملكة  تتمزي 
قائمة  يف  مدرجة  معالم  ستة  منها  األصيلة،  الرتاثية 
الدول  العالمي تجعل منها عىل قائمة  اليونسكو للرتاث 

الغنية بتنوعها الثقايف وتاريخها العريق. 
بدءاً  البارزة  األماكن  هذه  من  العديد  زيارة  ويمكن 
عىل  تحتوي  اليت  العالم،  يف  األكرب  األحساء  واحة  من 
من  واسعة  وشبكة  نخيل  شجرة  مليون   2.5 حوايل 
تتضمنه  وما  المائية،  والقنوات  والباردة  احلارة  الينابيع 
تاريخية وتشكالٍت صخرية فريدة، إضافة إىل  من مباٍن 
المعالم األثرية اليت تشري إىل آثار المستوطنات البرشية 

اليت تعود إىل العرص احلجري احلديث.
التاريخية  الّطريف من أهم األماكن  كما يعترب يح 
اخلامس  القرن  يف  تأسس  حيث  اليونسكو،  قائمة  عىل 
تكلفته  البالغ  الدرعية  بوابة  داخل مرشوع  ويقع  العرش 
منطقة  يف  هاماً  تاريخياً  مركزاً  ويعترب  دوالر،  مليار 
المرتابطة واليت  أزقته  التجول يف  الدرعية، ويمكن للزوار 
تتمزي بمنازلها الطينية األثرية عىل الطراز النجدي األصيل.
وتبعد مدينة اِحلجر العريقة حوايل ألف كيلومرت عن 
مدينة الُعال، وتضم مجموعًة كبريًة من اآلثار المحفوظة 
يف  النبطية  القبائل  نحتتها  اليت  الصخرية  والتشكيالت 

القرن األول قبل الميالد. 
الغريب  وانضمت منطقة حمى، اليت تقع يف اجلنوب 
وتتمزي  اليونسكو،  قائمة  إىل  حديثاً  للسعودية،  القاحل 
القديمة، وتتضمن  القوافل  أهم طرق  أحد  بموقعها عىل 
مجموعًة كبريًة من الصور الفنية والنقوش الصخرية اليت 
تصور مشاهد حياتية من مجتمعات متنوعة يبلغ عمرها 

7 آالف عام.
السعودية،  غرب  تقع منطقة حائل يف شمال  كما 
أم سنمان يف  الصخري هما جبل  بموقعني للفن  وتتمزي 
الشويمس، وتضم  وراطا يف  المنجور  مدينة جبة وجبال 
كل منهما أثاراً للشعوب القديمة ونقوشاً صخرية تمثل 
شخصياٍت ومشاهد برشية وحيوانية يعود تاريخها إىل 

آالف السنني. 
بالبلد  اليت تعرف  التاريخية،  وتأسست مدينة جدة 
الشاطئ الرشيق للبحر األحمر يف  والبوابة إىل مكة، عىل 
القرن السابع بعد الميالد، وتعترب ميناءاً مركزياً مزدهراً 
المحيط  يف  التجاري  الطريق  عرب  يبحرون  الذين  للتجار 

الهندي باإلضافة إىل كونها طريقاً مهماً للحجاج، وتعترب 
اليوم سوقاً غنياً باآلثار ومتعدد الثقافات ووجهة سياحية 

شهرية. 

تجارب ممزية تناسب جميع المسافرين 

المطلة  بشواطئها  السعودية  العربية  المملكة  تتمزي 
يف  الشواطئ  أجمل  من  تعد  واليت  األحمر  البحر  عىل 
الرائعة،  األرخبيالت  من  مجموعة  إىل  باإلضافة  العالم، 
مما يوفر وجهة فاخرة اللسرتخاء وفرصًة ممزية لعشاق 

المغامرات واألنشطة البحرية. 
كما تشتهر السعودية بمناظرها اخلالبة، فهي تجمع 
اخلرضاء  واألشجار  الربية  باحلياة  الغنية  الطبيعة  بني 
المنترشة عىل أطراف الوديان، إضافة إىل القرى واحلصون 

الصخرية،  والتكوينات  اجليولوجية  والعجائب  التاريخية، 
كما  الشاسعة.  والصحراء  الوطنية  احلدائق  جانب  إىل 
منفتحة  وحيوية  عرصية  بأجواء  السعودية  مدن  تتمتع 

منحتها مكانة عالمية ممزية.
 وجهة غنية بتجارب الطعام والمقاهي 

واألزياء والفنون 

اخليارات  من  ممزية  مجموعة  السعودية  توفر 
لمحيب الطعام والراغبني باختبار المشهد الثقايف العرصي 
المحلية  األطباق  أشهى  مطاعمها  وتقدم  فيها،  المزدهر 
إىل  األصيل،  السعودي  المطبخ  اختبار  للزوار  تتيح  اليت 
كوجهة  مكانتها  تعزز  فاخرة  طعام  تجارب  توفري  جانب 
ألبرز  فروع  افتتاح  مؤخراً  تم  حيث  ممزية،  عالمية 
واخلرب  والرياض  جدة  يف  العالمية  المرموقة  العالمات 
سوشيال  مرايا  مطعم  أهمها  من  المدن،  من  وغريها 
للشيف جيسون أثريتون يف الُعال، باإلضافة إىل مجموعة 

ممزية من المطاعم المحلية الراقية. 
بفضل  السعودية  يف  اإلبداعي  المشهد  يزدهر  كما 
مجموعة ممزية من المتاجر المستقلة والمعارض الفنية 

والعروض احلية ومتاجر األزياء المحلية.
.

تطور ومستقبل واعد

بينها  من  ممزية،  مستقبليًة  خططاً  السعودية  وضعت 
رؤية السعودية 2030 اليت تم إطالقها عام 2016 لتضع 
تقليل  إىل  وتهدف  المملكة،  لمستقبل  الطريق  خارطة 
اعتماد السعودية عىل النفط وزيادة مساهمة القطاعات 

أفق مدينة الرياض

البلد، جدة
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حيّاكــم
خيارات سياحية رائعة ومتنوعة تنتظركم يف المملكة العربية السعودية

أهم  من  السعودية  العربية  المملكة  تعترب 
الوجهات السياحية عىل مدار العام بفضل طقسها الدائف 
خالل أشهر الصيف وشتائها المعتدل، ومناطقها اجلبلية 
اجلميلة خالل موسم تساقط الثلوج. إضافًة إىل تاريخها 
العريق والمناطق الطبيعية اخلالبة وتضاريسها الممزية. 

األنشطة  من  متنوعة  مجموعًة  السعودية  وتوفر 
المستكشفني  من  بدءاً  المسافرين  جميع  تناسب  اليت 
الهواء  يف  المغامرات  ومحيب  والثقافة  التاريخ  وعشاق 
محيب  أو  األعمال  رجال  من  الزوار  إىل  وصوًال  الطلق 

االسرتخاء والرفاهية. 

لمحة عامة: التاريخ العريق للمملكة

تأسست المملكة العربية السعودية يف 23 سبتمرب 
مرسومٍ  بموجب  واحلجاز  نجد  مملكيت  توحيد  بعد   1930
مليك من الملك عبدالعزيز آل سعود تحت اسم المملكة 
إىل  تعود  كدولة  البالد  فكرة  أن  إّال  السعودية،  العربية 
الدرعية كالدولة  إمارة  أرسة آل سعود حني تم تأسيس 

السعودية األوىل عام 1744. 
الصخرية والمدن  النقوش  ويمكن للزوار مشاهدة 
األثرية اليت يعود تاريخها إىل أكرث من 10000 سنة، حيث 
لرتسيخ  وتسعى  ممزياً،  ثقافياً  تحوًال  المملكة  تشهد 

مكانتها كوجهة سفر معارصة. 
ملحوظاً  سياحياً  إقباًال  حالياً  السعودية  وتشهد 
بفضل التسهيالت الكبرية وسهولة التنقل واألمان، حيث 
تقرير  وفق  أماناً  األكرث  للدول  الثالثة  المرتبة  يف  جاءت 

التنافسية العالمي لعام 2019. 

تحوالت حديثة ممزية

اللحظات  احلديث للسعودية مجموعة من  التاريخ  شهد 
البارزة واإلنجازات والقرارات الممزية اليت تم االحتفاء بها 

عىل الصعيدين المحيل والعالمي. 
سارة  السعودية  العداءة  شاركت   2021 عام  ويف 
اجلودو  العبة  شاركت  بينما  مرت   800 سباق  يف  عطار 
مسابقة  يف  شهرخاين  الرحيم  عبد  رساج  عيل  وجدان 
أولمبياد لندن 2012 لتكونا بذلك أول بطلتني  اجلودو يف 

سعوديتني تشاركان يف األلعاب األولمبية. 
وبعد أربع سنوات يف أبريل 2016 قام صاحب السمو 
المليك األمري محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ويل العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والديوان المليك 
السعودية  لرؤية  المستقبلية  خططهم  عن  بالكشف 
واالقتصادي  االجتماعي  اإلصالح  إىل  تهدف  اليت   ،2030
من  االقتصاد  وتعزيز  وتنويع  المواطنني  حياة  وتحسني 
واألنشطة  العامة  اخلدمات  قطاعات  عىل  الرتكزي  خالل 
يف  السعودية  طموح  إىل  إضافًة  والرتفيهية،  الثقافية 

يحتذى يف  نموذج جديد  وإنشاء  العالمي  المشهد  قيادة 
العيش المستدام. 

وبناًء عىل االلزتام يف دفع النمو االقتصادي والثقايف 
تم افتتاح دور السينما العامة يف أبريل 2018 وذلك للمرة 
األوىل يف تاريخ السعودية منذ 35 عاماً، ليشهد القطاع 
العديد  افتتاح  مع  ملحوظاً  ازدهاراً  بأربع سنوات  بعدها 
وضع  إىل  إضافة  واخلاصة،  العامة  السينما  صاالت  من 
خطط إلطالق النسخة الثانية من مهرجان البحر األحمر 

السينمايئ الدويل يف نهاية العام.
والذي  للسيارة  المرأة  قيادة  عن  احلظر  رفع  ويعد 
سلمان  بن  محمد  األمري  المليك  السمو  صاحب  أقره 
 2018 رسمي يف صيف  بشكٍل  العهد  ويل  عبدالعزيز  بن 
اتجهت  أهم اإلصالحات وأكرثها شهرًة، حيث  من  واحداً 
آالف النساء للقيادة عىل الطرقات ألول مرة يف 24 يونيو 
إصدار رخص  يف  مزتايداً  ارتفاعاً  المملكة  2018، وتشهد 

القيادة للنساء. 
ويعترب تقديم التسهيالت الكبرية للسياح الدوليني 
أهم  من   2019 يف  أمامهم  السعودية  أبواب  وفتح 
توافد  السعودية، حيث ساهمت يف  تاريخ  اللحظات يف 
السياح من جميع أنحاء العالم، الغتنام الفرصة وتجربة 

كل ما تقدمه المملكة.
الكربى  السعودية  جائزة  سباق  أقيم  كما 
والذي  جدة،  2021 يف  ديسمرب  مرة يف  ألول  للفورموال1 
يعترب حلظة ممزية لعشاق هذه السباقات يف السعودية، 

وشهد السباق مشاركة أبرز سائقي الفورموال 1 يف العالم 
وهم يتنافسون حول حلبة كورنيش جدة، احللبة األطول 
البطل  مشاركة  مع   ،1 فورموال  سباقات  يف  واألرسع 

لويس هاملتون ليحصد الفوز يف السباق. 
وكجزء من رؤية السعودية 2030، توالت المشاريع 
خططاً  لتشمل  األخرية،  السنوات  خالل  الضخمة 
اليت  نيوم،  مدينة  مثل  ضخمة  لمشاريع  مستقبلية 
تتضمن بناء مدينة أوكساچون، المدينة الصناعية العائمة 
الكربون؛  غاز  انبعاثات  من  واخلالية  األحمر  البحر  عىل 
الطلق  الهواء  يف  للزتجل  منتجع  أول  تروجينا  ومرشوع 
مرشوع  إىل  باإلضافة  اخللييج.  التعاون  مجلس  دول  يف 
بوابة الدرعية الذي يتضمن تطوير ساحة الدرعية، المركز 
 450 من  أكرث  سيضم  والذي  بالتجزئة،  للبيع  العالمي 
عالمة تجارية عالمية وحوايل 100 سوق محيل تقليدي. 

أوائل  الزمن يف  رحلة عرب  اإلعالن عن مخطط  وتم 
كوجهة  الُعال  مدينة  مكانة  سريسخ  الذي   2021 عام 

سياحية عالمية للجمال والرتاث والفن والثقافة. 
حيث  الضخمة،  المشاريع  عىل  العمل  واستمر 
بن  األمري محمد  نوفمرب 2021 عن مدينة  اإلعالن يف  تم 
العالم.  يف  ربحية  غري  مدينة  أول  الربحية،  غري  سلمان 
والمستدامة  الربحية  غري  المنطقة  عرقة،  يح  ويركز 
الشباب  تشجيع  عىل  للشباب،  واحلاضنة  الرياض  يف 
والمجموعات التطوعية عىل التعلم والرتكزي عىل التنمية 

الثقافية واالستدامة تعلم مهارات القيادة. 
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تاريخ عريق وطبيعة رائعة وتنّوع  فريد من نوعه وحضارة عرصية ومتطّورة، 
كل هذا وأكرث ينتظركم يف المملكة العربية  السعودية.
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أهالً بكم يف السعودية4
كل ما تحتاجون معرفته عن المملكة العربية السعودية

نكهات سعودية10
دليل عن أهم األطباق السعودية التقليدية من 

مختلف أنحاء المملكة

الرياض18
لمحة عن العاصمة السعودية وأفضل المطاعم 

والفنادق اليت تستحق الزيارة

العال38
فرصة للتعرّف عىل أجمل مناطق المملكة والمطاعم 

العالمية اليت تحتضنها

األحساء67
كافة المعلومات اليت تحتاجونها حول واحة المملكة 

اخلرضاء اجلميلة

جازان85
لمحة عن واحدة من أصغر مناطق المملكة العربية 

السعودية وأكرثها روعة
تحرير وتنفيذ تايم أوت السعودية و ITP Media لصاحل الهيئة السعودية للسياحة

المحتويــات
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بالتعاون مع




