
DESERT WALKS. 

 رحالت المشي في الصحراء.



DESERT WALKS.
Enjoy the splendour of the great outdoors on a guided desert 
walk. Learn about the history of the local area, its unique 
culture and interesting animals. This activity is a fun excursion 
for the family, allowing you to select different trails to suit 
your needs and fitness levels.

Sunrise and Sunset Walks
The best time to book a desert walk is during sunrise or 
sunset, for optimum weather conditions and picture perfect 
skies.

Night Walks and Full Moon Walks
Embark on a truly mystical and enchanting desert walk at night 
and watch as the moonlight reflects onto the endless 
formations of magnificent dunes right before your eyes.

Comfortable walking shoes are recommended. Please note that this activity is 
subject to availability and weather conditions.

رحالت المشي في الصحراء.
استـمتع بروعة ا�جواء في الهواء الطلق عبر الـمشي في الصحراء تحت 
إشراف أحد مرشدينا الخبراء. تعّرف على تاريخ الـمنطقة الـمحلية وتراثها 
الفريد وقطعان الـحيوانات الطليقة فيها. ُيعد هذا النشاط رحلة شيقة 

للعائلة بأكملها، حيث يـمكنك االختيار من بين عدة مسارات للمشي بـما 
يتناسب مع متطلبات أفراد عائلتك وقدرتهم الـجسدية.

الـمشي مع شروق الشمس وغروبها
ال شيء يضاهي رحلة مشي في الصحراء أثناء الشروق أو الغروب، حيث 

ا�حوال الـجوية الـمثالية وأفق السماء البديع.

الـمشي تحت ضوء البدر / الـمشي في الليل
انطلق في رحلة مشي صحراوية ملهمة تحت ضياء البدر الـمكتـمل، وشاهد 

بأم عينيك انعكاسات ضوء القمر على امتداد تشكيالت الكثبان الرملية 
الـمدهشة. 

ننصح بانتعال أحذية الـمشي الـمريحة. يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر 

وللظروف الـمناخية السائدة.
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ARCHERY.

الرماية بالقوس.



الرماية بالقوس.
يفخر رجال قبائل ليوا بـما يـمتلكونه من مهارات الصيد. جرب مهارتك في 
الرماية مع أهداف تـم تثبيتها في مجموعة من ميادين الرماية التي توفر 

بيئة مثالية للمبتدئين والـمحترفين على السواء. كل ما تحتاجه هو 
عضالت قوية ورؤية ثاقبة. 

اختر ما تفضله من مجموعة جلسات الرماية الـمتنوعة والـمتوفرة في 
الـميدان طوال اليوم على بعد مسافة قصيرة من الفندق. وتـمتد 

الـجلسة على مدى ساعة ونصف الساعة وهي تناسب الكبار والصغار بما 
ال يقل عن سن الثماني سنوات. 

يرجى الـمالحظة أن جلسات الرماية تخضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.

ARCHERY.
The tribesmen of Liwa took great pride in their hunting skills.
Try your hand at archery; with static targets set for different 
shooting ranges, this is an activity both beginners and 
professionals can enjoy. All you need is good upper body 
strength and a keen eye.

Choose from multiple sessions throughout the day at the range, 
just a short driving distance from the hotel. An archery activity 
can take around an hour and a half to complete and is suitable 
for adults and children over the age of eight.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
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CAMEL TREKKING.

ركوب الـجمال.



ركوب الـجمال.
انطلق على متن "سفينة الصحراء" لرحلة ال تنسى عبر الربع الخالي. يعتبر 

ركوب الـجمال من أفضل ا�نشطة وأكثرها شعبية في الـمنطقة. ويـمكن 
للضيوف االختيار من بين عّدة مسارات مختلفة، فهناك ما يناسب الـجميع.

ركوب الـجمال للعائلة
تعد أنشطة ركوب الـجمال العائلية مثالية للعائالت مع أطفال فوق سن 

الرابعة. حيث يـمارس هذا النشاط الشّيق في ا�ودية الـمحيطة بالفندق، 
ويستـمر على مدى ساعة و١٥ دقيقة.

ركوب الـجمال مع غروب الشمس
للراغبين بتأمل روعة وَجمال شبه الـجزيرة العربية، فإن هذا النشاط هو 

الـخيار الـمثالي. أطول الجوالت  تستغرق ساعة و٤٥ دقيقة مع استراحة 
قصيرة لالستـمتاع بالـمشروبات الـمنعشة في جلسة عربية مريحة.

وكخيار بديل، يـمكنك إحضار كاميرتك اللتقاط صور نجوم العرض - ِجمالنا. 

يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.

CAMEL TREKKING.
Climb aboard the ‘ship of the desert’ for an unforgettable 
journey across the Empty Quarter. Camel trekking is one of the 
most popular activities on offer. With a variety of treks to 
choose from, there is something for everyone.

Family Trek 
Family treks are ideal for families with children over the age of 
four. This fun-filled activity takes place in the valleys around 
the hotel. The activity duration is around an hour and 15 
minutes.

Sunrise and Sunset Treks
For those looking to capture the splendour of Arabia, the 
sunrise and sunset treks are the way to go. The longest of the 
trekking activities can take up to an hour and 45 minutes to 
complete, with a stop for refreshments in an Arabian setting.

Alternatively, you can just bring your camera and meet the 
stars of the show - our camels.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
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DESERT DRIVES. 

النزهات الصحراوية.



النزهات الصحراوية.
إذا رغبت بالتـمتع بأفضل ما في نزهتك الصحراوية، فانطلق في رحلة 

على متن سيارات الدفع الرباعي الـمخصصة لهذا الغرض، ودع مرشدينا 
يأخذوك في مغامرة شّيقة لـمشاهدة معالم الصحراء اÇسرة. تعّرف 

على أصناف الحيوانات والنباتات البرية في إحدى رحالت السفاري 
الصحراوية التي تعّد الخيار ا�فضل لعشاق الـمغامرات. 

رحالت السفاري الصحراوية
استرخ واستـمتع بالمشاهد الجميلة من حولك في رحلة يأخذك فيها 

مرشدونا عبر بعض من أعلى الكثبان الرملية. اعتِل قمـم الكثبان الرملية 
والتقط الصور البديعة وتعلم الـمزيد عن تحرك الكثبان الرملية وأصناف 

النباتات والـحيوانات البرية التي تقطنها. يناسب هذا النشاط الكبار 
والصغار فوق سن الرابعة.

اعتالء الكثبان الرملية
إذا كنت من عشاق الـمغامرة، فإنك حتًما ستستـمتع بجولة سيارات 

الدفع الرباعي الـمليئة بالحماس واÍثارة برفقة مرشدينا المهرة الذين 
سيقودونك عبر بعض من أجمل الكثبان الرملية. تنطلق هذه الرحالت 

عادًة في ساعات الصباح الباكرة أو في ساعات الـمساء الـمتأخرة لضمان 
تـماسك الرمال وسهولة القيادة فوقها. يناسب هذا النشاط الكبار 

والصغار فوق سن السادسة.

يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.

DESERT DRIVES.
If you’re looking to gain the most ground on your trip to the 
desert, then hop into our specially adapted 4x4 vehicles and let 
our guides take you on a scenic adventure. Learn about 
native f lora and fauna on a desert safari. The dune bashing 
activity is perfect for action-seekers. 

Desert Safari
Sit back and enjoy the view as your guide takes you on a journey 
among some of the tallest dunes around. Stop for a photo 
opportunity and learn about the shifting sands of the dunes 
and the indigenous plants and animals that inhabit them. This 
activity is suitable for adults and children over the age of four.

Dune Bashing
If you are a thrill-seeker, then you will thoroughly enjoy an 
action-packed 4x4 session as our trained guides steer you 
across the desert dunes. This activity usually takes place in 
the early morning or late afternoon, to ensure the sand is hard 
enough to drive on. Dune Bashing is suitable for adults and 
children over the age of six.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
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LIWA TOUR. رحالت ليوا.



رحالت ليوا.
انطلق في رحلة إلى واحة ليوا واكتشف موقًعا تاريخًيا يتراءى لك كسراب
ملهم في قلب الربع الـخالي. حيث ترمز هذه الواحة الـخصبة إلى طاقة 

الـحياة ضمن محيط رومانسي آسر في قلب معالم الصحراء القاحلة. لذا 
فهو نشاط ال ينبغي تفويته!

تنطلق الرحلة يومًيا من الـمنتجع وتتوقف في عّدة مواقع فريدة تـمثل 
التراث الغني لدولة اÍمارات العربية الـمتحدة. استكشف حصن ليوا 

التاريخي وقم بزيارة مزرعة أشجار النخيل وبستان الـخضار ومزرعة 
الـِجمال.

سيتـم تزويد الضيوف بالـمشروبات الـمنعشة وسيوفر مرشدونا 
الـمعلومات الهامة عن الـمنطقة وتاريخها. وا�هم من ذلك، ال تنَس 

كاميرتك! فهناك الكثير لتلتقطه عدستك. يستغرق هذا النشاط من أربع 
إلى خمس ساعات وهو يناسب كافة ا�عمار.

يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.

LIWA TOUR.
Take a trip to the Liwa Oasis and discover a historic place 
that emerges like a mirage within the Empty Quarter. Amidst the 
dry desert landscape, this verdant oasis symbolises the energy 
of life in a captivating romantic surrounding. An activity not to be 
missed!

The tour leaves daily from the resort and stops at several 
unique locations that portray the rich culture of the UAE. 
Explore the historic Liwa Fort and visit a palm tree farm, a 
vegetable farm and a camel farm. 

Refreshments will be provided and our guides will also hand
out information about the area and history of the region.
Most importantly, don’t forget your camera! This activity
takes four to five hours and is suitable for all ages.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
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DESERT YOGA.

اليوغا في الصحراء.



اليوغا في الصحراء. 
هل تشعر بقليل من الضغط والتوتر؟ اليوغا هي الحل ا�مثل. حيث توفر 

هذه الـجلسات الذهنية والـجسدية والروحية التي ابتكرها الهنود 
القدماء، السكينة والتناغم والراحة للناس حول العالم منذ قرون عدة. 

تخلص من عالمات توتر بدنك وذهنك وانطلق في تجربة فريدة مع 
جلسات اليوغا في قلب الصحراء اÇسرة. استهل صباحك بأسلوب صحي 

مع جلسات اليوغا التي تقام مع شروق الشمس وانعم بالسكينة 
واالسترخاء. 

تستغرق جلسات اليوغا ما يقارب الساعة وهي تناسب الكبار والـمراهقين فوق سن ١٦ عاًما.
يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة. 

DESERT YOGA.
Feeling a little stressed and tense? Yoga is the perfect 
answer. This mental, physical and spiritual discipline, 
originating in ancient India, has provided relief, harmony and 
comfort to people around the world for centuries.

Eliminate the signs of stress from your body and mind.
Embark on a unique experience with our Yoga sessions in
the middle of the stunning desert. Wake up at dawn
and begin your day in a healthy way with our classes at sunrise, 
or take the sunset class to end your day in serenity.

Yoga classes take about one hour and are suitable for adults and teenagers 
above the age of 16. Please note that this activity is subject to availability and 
weather conditions.
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TENNIS.

التنس. 



التنس. 
تعتبر مـمارسة الرياضة عند البعض عنصًرا ضرورًيا لتجديد الـحيوية 

والعافية. إذا رغبت بالـمحافظة على نشاطك البدني خالل عطلتك، 
فيـمكنك لعب التنس ا�رضي في مالعب التنس الـمضاءة بالكامل في 

الـمنتجع. طّور مهاراتك في اللعب ليال ونهاًرا وفي الوقت الـمفضل لديك.

نحن نوفر الـمعدات الالزمة لكم. وللراغبين في تجنب حرارة الصحراء 
وقت النهار، يـمكنهم االستـمتاع باللعب في الـمساء تحت أضواء النجوم.

يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.

TENNIS.
For some, sports are an important element of recreation.
If you enjoy being active during your holidays, our impeccably 
maintained f loodlit tennis courts provide the perfect 
playground. Practise your shots day and night, whenever 
you desire, at a convenient time for you.

We provide the necessary equipment. For those who wish to 
avoid the day-time desert heat, the court stays open well into 
the night for evening play under the stars.

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com



HORSE RIDING. 

ركوب الخيل.



HORSE RIDING.
For centuries, the Middle East has been renowned for its 
affiliation with equestrian trade and leisure activities, and
Abu Dhabi is no exception. Enveloped by an alluring expanse
of golden sand dunes, Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara 
offers guests the opportunity to traverse the Liwa desert in
Abu Dhabi’s Empty Quarter on horseback.

Explore the captivating surroundings with a range of horse 
riding activities organised by the resort, each of which are 
tailored to suit individual abilities. Whether you are an amateur 
or a seasoned rider, we will ensure you leave with a truly 
memorable experience.

Available in the cooler months from October to May. Please note that this activity is 
subject to availability and weather conditions.

ركوب الخيل.
على مدى قرون، اشتهرت مدن منطقة الشرق ا�وسط بتجارة الخيول 

ورياضات الفروسية وا�نشطة الترفيهية المتعلقة بها، وتعتبر أبوظبي واحدة 
من هذه الـمدن. من خالل موقعه الساحر فوق الكثبان الرملية الذهبية 

م منتجع قصر السراب بإدارة أنانتارا لضيوفه الكرام الفرصة  الممتدة. يقدِّ
الـمثالية لعبور صحراء ليوا في أبوظبي وهم على ظهور الخيل.

استكشف الـمناظر التي تأسر العقول من خالل مجموعة من أنشطة 
الفروسية وركوب الخيل التي ينظمها المنتجع، والمخصصة لتتناسب مع 

جميع القدرات الفردية. فسواء كنت من الهواة أو الـمحترفين ، نؤكد لك 
بأنك سوف تستـمتع حقاً بتجربة لن ُتنسى.

متوفر في الشهور المعتدلة من أكتوبر لغاية  مايو. يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع 
لشروط التوفر وللظروف الـمناخية السائدة.
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DESERT FAT BIKING.

الدراجة الهوائية الصحراوية.



الدراجة الهوائية الصحراوية.
تحدى كثبان الرمال الذهبية في صحراء الربع الخالي الساحرة من خالل 

تجربة مليئة باÍثارة والمتعة ممتطًيا دراجة هوائية مخصصة للصحراء 
(فات بايك). حيث تضمن كثبان الربع الخالي ذات التعرجات المتنوعة رحلة  

مليئة بالمرح واÍثارة للجميع على اختالف خبرتهم بالركوب.

اختر ما يناسب مستوى لياقتك البدنية من بين الطرق التي تمتد لمسافات 
مختلفة.

الحد العمري ا¡دنى لممارسة هذا النشاط هو ٤ ١عاًما. يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع 
لسرعة الرياح والظروف الـمناخية السائدة.

DESERT FAT BIKING. 
Explore the awe-inspiring beauty of the Empty Quarter     
aboard a fat bike, the only bicycle that can be ridden on the 
sand dunes. Ride through the golden sand dunes for an 
adrenaline-packed experience across the endless rugged 
landscape. The gently curving slopes and pleasant weather 
makes it an ideal spot for amateurs and experienced riders 
alike. 

Choose from treks of different lengths to suit your fitness level. 

The age limit for this activity is a minimum of 14 years. Please note that this activity 
is subject to availability and weather conditions.
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FALCON AND SALUKI SHOW.

عرض الصقور وكالب السلوقي.



FALCON AND SALUKI 
SHOW.
Discover the ancient traditional sport of falconry and hunting 
with Salukis which has been practised for thousands of years in 
the UAE. Falcons have become a cultural symbol of the region 
owing to their skill and personality, whereas Arabian Salukis are 
known for their excellent speed, intelligence and stamina which 
has made them the perfect hunting companions for centuries. 

Enjoy this unique indigenous experience and learn traditional 
hunting techniques. Be enthralled by a live falcon and Saluki 
show, followed by engaging stories and experiences about 
hunting with these wonderful creatures.

Available in the cooler months from October to May. Please note that this activity is 
subject to availability and weather conditions.

عرض الصقور وكالب 
السلوقي.

اكتشف تقاليد الصيد بالصقور وكالب السلوقي العريقة التي يمتد 
تاريخها إلى آالف السنين في دولة اÍمارات العربية المتحدة. تعتبر الصقور 

رمًزا للمنطقة لما تحمله من هيبة ومهارة. أما كالب السلوقي فهي 
معروفة بسرعتها وذكائها مما يجعلها بمثابة الرفيق المثالي للصيد 

خالل القرون الماضية وحتى اÇن.

استمتع بتجربة أصيلة مع مضيفيك المحليين وتعرف على تقنيات الصيد 
التقليدية. اطلع على عرض حي للصقور وكالب السلوقي، تتبعها قصص 

المثيرة مع هذه الحيوانات الرائعة.

متوفر في الشهور المعتدلة من أكتوبر وحتى مايو.  يرجى الـمالحظة أن هذا النشاط خاضع 
لسرعة الرياح والظروف الـمناخية السائدة.
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FULL MOON 
   DESERT EXPERIENCES.

تجارب صحراوية
               تحت ضوء البدر.



FULL MOON DESERT 
EXPERIENCES.
If your stay coincides with the full moon, take this 
opportunity to discover the rugged beauty of the Empty 
Quarter by night during a unique desert activity. Choose 
from Horse Riding, a Desert Walk or Desert Drive in the 
moonlit valley for a timeless adventure. 

Horse Riding available during the cooler months from October to April. Activities 
subject to availability and weather conditions.
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تجارب صحراوية
تحت ضوء البدر.

إذا تزامنت فترة إقامتك مع ليلة اكتمال القمر، فانتهز الفرصة الستكشاف 
جمال الكثبان الرملية في صحراء الربع الخالي ضمن نشاط صحراوي ليلي 
مميز. واختر من بين ركوب الخيل وجوالت المشي في الصحراء أو النزهات 

الصحراوية بسيارات الدفع الرباعي عبر الوادي وتحت ضوء القمر من أجل 
مغامرة ال تنسى.

إن نشاط ركوب الخيل متوفر في ا¡شهر المعتدلة أي من شهر أكتوبر لغاية شهر أبريل. وتخضع 

ا¡نشطة لشروط التوفر وللظروف المناخية السائدة.



SAND BOARDING & SAND SLEDDING.

التزلج والتزحلق على الرمال.



SAND BOARDING & SAND 
SLEDDING.
For a moment of thrill and fun with family and friends, take 
on the giant sand dunes of the Empty Quarter on a sand 
board or sand sled. Explore the resort’s surrounding dunes 
and slide down towering hills at any time of the day. 

Please note this is not a guided activity. Boards and sleds 
are available for rent at The Workout Room desk located in 
B2.  
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التزلج والتزحلق
 على الرمال.

وبهدف قضاء وقت من اÍثارة والمرح مع أسرتك وأصدقائك، خض غمار 
تجربة حقيقية على منزلقات الكثبان الرملية الضخمة في صحراء الربع 

الخالي من خالل أنشطة التزلج والتزحلق الشيقة على الرمال. اكتشف جمال 
الكثبان الرملية المحيطة بالمنتجع وعش متعة التزلج من على هذه الكثبان 

الضخمة في أي وقت من النهار.

يرجى المالحظة بأن هذا النشاط غير مصحوب بمرشد. وتتوفر ألواح 
.(B2) يجار في مكتب صالة اللياقة البدنية الكائن فيÛومعّدات التزلج ل
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ANIMAL EXPERIENCE.
Ideal for families with young children, the Animal Experience 
is the opportunity to interact with the local fauna. Let our 
guides take you to a visit to our camel farm, Arabian horse 
stables, animal park farm with a donkey, rabbits and sheep, 
and falcon house shared with Saluki hunting dogs. 

Activity subject to availability and weather conditions.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com

نزهة مخّصصة لمحّبي 
الحيوانات. 

يعّد هذا النشاط الخيار ا�مثل للعائالت التي لديها أطفال صغار السن، وهو 
يمثل فرصة جيدة للتفاعل مع والتعّرف على الحيوانات الموجودة في 

المنطقة. دع لمرشدينا مهمة أخذكم في جولة إلى مزرعة الِجمال 
وإسطبالت الخيول العربية ا�صيلة وحديقة الحيوانات لمشاهدة الحمار 

وا�رانب وا�غنام، إضافة إلى بيت الصقور الذي يشاركه كالب الصيد 
"السلوقي".

يخضع هذا النشاط لشروط التوفر وللظروف المناخية السائدة.
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ABU DHABI TOUR.
Discover the rich Arabian culture and proud heritage of the 
UAE on a day trip to Abu Dhabi city. Learn about traditional 
hunting on a visit to the Falcon Hospital and Saluki Centre; 
take a tour of Abu Dhabi's spectacular historical landmarks, 
including Sheikh Zayed Grand Mosque, Al Hosn Fort and 
Heritage Village; experience the Pearl Journey* and find out 
more about the history of the pearling industry in the Arabian 
Gulf. During this fascinating tour you will enjoy a sumptuous 
lunch at Eastern Mangroves Hotel & Spa by Anantara.

Please note that this activity is available for a minimum of two 
persons and includes return transfers to Abu Dhabi.

*Pearl Journey available at extra cost.

جولة أبوظبي.
تعرفوا على الثقافة العربية الغنية والتاريخ العريق لدولة اÍمارات العربية 
المتحدة من خالل جولة ليوم واحد في مدينة أبو ظبي، ستتعرفون من 

خاللها على المعالم التاريخية الفاتنة في المدينة مثل جامع الشيخ زايد 
الكبير وقصر الحصن وقرية التراث، إضافة إلى زيارة مستشفى أبو ظبي 
للصقور ومركز السلوقي. كما ستتمكنون من اختبار مهنة صيد اللؤلؤ 

العريقة عن قرب في رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي@. وتتضمن الرحلة 
وجبة غداء فاخرة في فندق وسبا القرم الشرقي بإدارة أنانتارا.

يرجى المالحظة بأن هذا النشاط متوفر لشخصين على ا�قل ويشمل 
مواصالت العودة من أبو ظبي.

@رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي متوفرة بكلفة منفصلة.

LIFE IS A JOURNEY. Visit anantara.com


