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جيه ايه حصن حتا



أجواء المغامرة و اإلثارة المذهلة
مجموعة واسعة من األنشطة التي لن تجدها في أي مكان آخر في دبي، باإلضافة إلى مغامرات ممتعة تناسب الجميع.

األنشطة المتاحة خارج الموقع: 
    مسارات المشي الطويلة )يتوفر دليل سياحي عند الطلب(        ركوب قوارب الكاياك وقوارب التجديف باألقدام        القرية التراثية        تجربة مزرعة تربية النحل

تجربة االنزالق بالحبال عبر الجبل، من خالل مسار   
انزالقي )زيبالين( بطول 180 مترًا برفقة مدربين 

مـؤهلين مـعتمدين من الـرابطة األوروبية لـمضـامـير 
الحبال

تسلق الجدار، من خالل جدار تسلق معتمد من   
الرابطة األوروبية لمضامير الحبال.

د بألواح تفصل بينها 20 سم  سلم تسلق مزوَّ  
صعودًا إلى األعلى

المتاهة البشرية، هي متاهة عمالقة بأبواب فخاخ   
خفية وشبكات عنكبوتية ومرايا وألغاز.

التوجيه والتنقل، دورة تدريب للتوجيه والتنقل   
بـاستخدام الخرائط والبوصلة

تدريب البقاء على قيد الحياة، دروس تعريفية حول   
المهارات األساسية للنجاة والبقاء على قيد الحياة 

في المناطق الخارجية
طاولة الفوسبول  

ركوب الدراجات الجبلية، طريق حر أو مخطط عبر   
الطبيعية

الرماية بالسهام، ضرب األهداف بالقوس والسهم   
على مسافة 25 مترًا

الرماية بالمدافع الهوائية، رياضة تصويب باستخدام   
مدافع هوائية وكريات

الجولف المصغر، مـلعب جولف مصغر مكون من 9   
حفرات

تسديد كرات الجولف على األهداف  

مركز الترفيه الداخلي، بما في ذلك صالة البلياردو    
وتنس الطاولة والفوسبول والبالي ستيشن وألعاب 

الطاولة
بناء الفرق مع األنشطة الفريدة واإلبداعية بإدارة   

المنسق المسؤول 
  مركز اللياقة البدنية

للضيوف الصغار
مسبح مخصص لألطفال  

مناطق اللعب في األماكن المغلقة والمفتوحة  
خدمة مجالسة األطفال متوفرة عند الطلب  



تمتع بالجمال في المناطق الجبلية المحيطة مع إرضاء شهيتك
استمتع بتشكيلة من الوجبات الخفيفة االنتقائية المقدمة في كافيه جازيبو وبار المسبح. دلل حواسك باحتساء باقة من الكوكتيالت اللذيذة في مقهى صن ِست تراس،  

واستمتع بتجربة طعام مميزة ومثيرة في مطعم جيما.

جيما:  
قائمة طعام انتقائية عالمية لوجبة العشاء

كافيه جازيبو:   
تجربة تناول الطعام طوال اليوم بإطالالت خالبة على 

مسبح جازيبو
بار المسبح:  

باقة مختارة من الوجبات الخفيفة والمشروبات 
المنعشة

بار رومول:  
باقة من المشروبات الفاتحة للشهية والمشروبات 

المتنوعة
صن ِست تراس:  

تشكيلة مميزة من الكوكتيالت والموكتيالت أثناء 
غروب الشمس

   

  بار مسبح جازيبو:
باقة مميزة من أنواع الشيشة والكوكتيالت التي 

تقدم عند المسبح المخصص للكبار
  مسبح الصخرة:

مسبح شالل مناسب لألطفال والعائالت، مع بار 
مسبح



خيارات اإلقامة

يتألف من ٥٥ غرفة ديلوكس وفيال

تتسع لعدد ٢ بالغين وطفلين:
غرفة ديلوكس مطلة على الجبل  - ٤٥ مترًا مربعًا   

تتسع لعدد ٤ بالغين وطفلين:
غرفة ديلوكس عائلية مطلة على الجبل - ٩٠ مترًا مربعًا   

تتسع لعدد ٦ أشخاص بالغين وطفلين:
فيال ديلوكس بثالث غرف نوم - ١٢٠ مترًا مربعًا وتتألف   

من غرفة نوم رئيسية مع حمام داخلي وردهة وخزانة 
مطبخ وجاكوزي.

فندق جيه ايه حصن حتا
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