
Mountain
Biking

ركوب الدراجات
        الـجبلية



ركوب الدراجات الـجبلية
بعيداً عن رفاهية الـمنتجع وعبر أكثر الـمناطق الوعرة على جزيرة صير بني ياس، 

انطلق في مغامرة شّيقة على منت دراجتك اجلبلية. حيث ستأخذك هذه الرحالت 
الشخصية التي يرافقك فيها مرشد خبير إلى بعض من أجمل مناطق الـجزيرة 

وأكثرها تشويقا لتحافظ على لياقتك البدنية أثناء استـمتاعك بالـمشاهد البديعة 
من حولك. تتوفر مجموعة من الـمسارات الـجبلية الـمناسبة للرياضيني والهواة 

على السواء. 

من الـمهم للغاية اصطحاب كاميرتك، فهذه الـمنطقة غنية بالـحياة البرية الفريدة، 
مـما يـمنحك الكثير من الفرص اللتقاط صور مدهشة.

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

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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is one year.
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Kayaking
التجديف على
قوارب الكاياك



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

قائمة أنشطتك لتتعرف على الطبيعة الساحرة، فالـمياه الهادئة مثالية وستثريك 
بـمشاهد مذهلة للطبيعة اآلسرة واحلياة البرية. وسيتـم تزويدك باإلرشادات 

الالزمة قبل االنطالق في رحلة التجديف.

بحيرات القرم الشرقية
تأخذك قوارب التجديف عبر غابات أشجار القرم الغّناء في اجلانب الشرقي من 

الـجزيرة الذي يعد أجمل مناطق التجديف في جزيرة صير بني ياس. نحن نرحب 
بالـمجّدفني املبتدئني منهم وذوي الـخبرة، ولكن، نظرا ألنظمة الـمد والـجزر 

الطبيعية في اجلزيرة، فإن جولة التجديف في منطقة القرم الشرقي تتوفر فقط في 
حاالت الـمد الـمرتفع. 

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

يجب أن يتقن املشاركون السباحة.

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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is eight years.

Participants must be confident swimmers.
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SnorkellingSnorkelling

الغوصالغوص



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

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

This activity is only available for confident swimmers

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

The snorkelling activity is offered by a third party operator.

الغوص
مينحك مركز الرياضات املائية لدينا العديد من األنشطة احلماسية، ومن ضمنها 

الغوص، حيث ميكن ممارستها من قبل املبتدئني وأصحاب اخلبرة. ميكنك 
االستـمتاع بالغوص حتت إشراف مدربني مرخصني من قبل اجلمعية املهنية 

ملدربي الغوص، والذين يقومون مبساعدتك للتعُرّف على املناظر اجلميلة ضمن 
عالم الطبيعة املوجود حتت املياه.

اكتشف أسرار وخفايا العالم املخبأة حتت سطح املياه. رحلتك إلى جزيرة صير 
بني ياس ال تكتـمل من دون استكشاف بعض الشعاب املرجانية اجلميلة في 
رحلة غوص يرشدك فيها أحد املختصني. بانتظارك عالم مليء باملتعة ضمن 

حياة بحرية زاهية بألوانها.

تقتصر ممارسة الغوص على أن يتقن املشاركون السباحة.
يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.

نشاط الغوص  ُيدار من قبل طرف ثالث.

anantara.com



Archery
الرماية بالقوس



الرماية بالقوس
تعتبر الرماية بالقوس من التقاليد العربية العريقة. اليوم يـمكنك أنت أيضًا 

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

األمثل لـممارسة هذه الرياضة التقليدية في محيط فريد.

استـمتع بالتدرب على هدفك من على بعد خمسة أمتار وحتى ٣٠ متراً. سواًء 
كنت مبتدئاً أو محترفاً، فقد أعددنا لك مجموعة من الـمعدات وأساليب 

التدريب لنضمن لك االقتراب أكثر من نقطة الهدف.

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

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

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

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

Minimum age of participants for this activity is six years.
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Nature
Walks

 رحالت الـمشي
               في الطبيعة



رحالت الـمشي في الطبيعة
توجد أنواع مختلفة من اجلوالت تسمح لك مبشاهدة اجلزيرة واحلياة البرية فيها 
عن قرب. اختر النشاط حسب اهتـماماتك ومستويات لياقتك البدنية، حيث 

ميكنك التجول في الوادي أو التجول بدون مرشد أو التجول في الطبيعة واحلياة 
البرية. استـمتع باملناظر أثناء ممارسة التـمارين الرياضية في نفس الوقت.

رحلة الطبيعة والـحياة البرية
انطلق باجتاه اجلزء الشرقي من اجلزيرة وابدأ رحلة مشي بـمرافقة مشرف خبير 

للتعرف على الـحياة النباتية والـحيوانية في جزيرة صير بني ياس. فهناك فرصة 
لـمشاهدة زرافة طليقة في البرية مـما سيضفي مزيداً من اإلثارة إلى مغامرتك.

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

ياس. فإذا رغبت في اختبار الكثبان الرملية بالـمشي على قدميك أو اعتالء 
القمـم الصخرية التي حتتوي أحافير قديـمة حليوانات كانت حتيا على اجلزيرة أو 
حتى التعرف عن قرب على الصخور والـمعادن التي تتشكل منها تلك القمـم 

الـملحية، فإن هذه الرحلة مناسبة لك.
الرحلة الـحرة

تأخذك هذه الرحلة في مغامرة حرة لـمسافة سبعة كيلومترات على امتداد بحيرة 
القرم التي تقع في منتجع وسبا جزر الصحراء بإدارة أنانتارا. تأمل أناقة طيور 

النحام، واستـمتع بجمال التالل الـملحية والتشكيالت الصخرية الغريبة 
واحليوانات البرية الطليقة وبحيرة القرم الساكنة. 

يرجى العلم أن رحالت املشي تخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن املشاركني في رحالت املشي مبرافقة مرشد عن ستة أعوام.

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

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

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

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

Please note that walking activities are subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for guided walking activities is six years.
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Nature
and Wildlife Drives 

رحالت اكتشاف الطبيعة
      واحلياة البرية



رحالت اكتشاف الطبيعة واحلياة البرية
يتواصل العمل على تطوير جزيرة صير بني ياس كمحمية طبيعية فريدة. ونظراً 

لتاريخ الـمحمية والـجهود الـمكثفة للحفاظ على البيئة بشكل منظم، فإنك 
حتـما ستحظى بفرصة رائعة للتعرف على البيئات الفريدة ومجموعة من 

احليوانات الـمهددة باالنقراض. راقب قطعان الغزالن األنيقة وهي تشق طريقها 
عبر غابات السافانا. تأمل جمال الـمها العربي النادر، أحد أكثر أصناف الـمها 

الـمهددة باالنقراض في العالم. 

إن معظم الطرق التي تسلكها سيارات الدفع الرباعي في رحالت اكتشاف 
الطبيعة والـحياة البرية هي طرق غير معبدة، األمر الذي يـمنح جتربة االكتشاف 

ُبعداً آخر أكثر التصاقاً بالطبيعة ويحفز روح الـمغامرة البرية، إن هذه الرحلة 
تتيح لك االقتراب والتقاط الكثير من الصور للحيوانات التي حتيا في بيئاتها 

الطبيعية. يرافقك أحد الـمرشدين السياحيني من ذوي الـمعرفة الواسعة بأنواع 
احليوانات والنباتات في جزيرة صير بني ياس، مـما سيجعل من رحلتك جتربة 

حقيقة ال تنسى.

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

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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is one year.
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ركوب
Horseالـخـيل

Riding



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

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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is four years.

We advise guests to check with their insurance company
about specific policies prior to booking any riding sessions.

ركوب اخليل
تعال واكتشف إسطبالت صير بني ياس اجلديدة في موقعها اجلذاب بجوار 

املنتجع. حيث تتسع اإلسطبالت لـ ٣٠ حصانًا، بينـما يستفيد عدد من 
احليوانات الفاتنة، كالغزالن والطواويس من مراعي اإلسطبالت اخلضراء.

استـمتع بتشكيلة من جتارب ركوب اخليل املختلفة واملصممة لتلبي 
القدرات واملتطلبات الشخصية لكل فرد.

لقد جاءت خيولنا الودودة من خلفيات متنوعة وهي متثل سالالت 
مختلفة من حول العالم.تأكد بأنك سوف جتد شريكك املثالي في 

إسطبالتنا من اخليول ذات املهارات الفائقة واملدّربة إلى السالالت التي 
تعّد مثالية للهواة املبتدئني.

سيتـم تزويد جميع الضيوف بحذاء وخوذة أمان. ويرجى مراعاة ضرورة 
ارتداء البناطيل الطويلة كاجلينز أو األنواع األخرى. وال يسمح باملالبس 

الفضفاضة جداً.

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

ننصح الضيوف باستشارة شركة التأمني خاصتهم لالستفسار عن 
سياسات معّينة قبل حجز أيٍّ من دروس ركوب اخليل.
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Anantara
Spa

  سباأنانتارا



أنانتارا سبا 
ادخل عالـمًا من السكينة التامة في أنانتارا سبا، واحة حقيقة من الهدوء 

والصفاء يحتضنها الـجمال الـملهم لـمعالم الطبيعة اخلصبة. نِق روحك مع 
طقوس الـمعالـجات القديـمة الشافية، واسترخ وارض متطلبات عافيتك التي 

تركز على النقاء والتناغم والتوازن. 

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

الـمحلية. أحط نفسك بطيف من معالـجات الـجمال والتدليك وباقات
السبا أثناء استعادتك توازنك العاطفي والروحي الذي سيخلصك من كافة 
الضغوط اليومية. تفضل إلى عالم أنانتارا واختبر رفاهية ال حدود لها ضمن 

بيئة ملهمة آسرة.

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

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

spa.anantara.com



Deep Sea
Fishing

الصيد في
أعماق البحر



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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
The Deep Sea Fishing activity is managed by a third-party operator.

الصيد في أعماق البحر
ابدأ رحلة مليئة باملغامرات الشيقة مع جتربة الصيد في أعماق البحر خالل 

فترة إقامتك في جزيرة صير بني ياس. استـمتع بسهولة الوصول إلى مساحات 
شاسعة في أرجاء اخلليج العربي، حيث ميكنك االبتعاد عن صخب املدينة 

واالستـمتاع ببعض األنشطة البحرية املمتعة.

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

ماذا سوف تصطاد من أسماك كبيرة.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
رحلة الصيد في أعماق البحر ُتدار من قبل طرف ثالث.
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Abu Dhabi
Pearl Journey

رحلة البحث عن
اللؤلؤ في أبوظبي



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

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

رحلة البحث عن اللؤلؤ في أبوظبي
ارة أفخر أنواع اللؤلؤ الطبيعي من مياه  على مدار مئات السنني، استخرج البَحّ

ار فرصة فريدة ملعرفة وجتربة التقاليد  اخلليج العربي. واآلن، لدى الضيوف والزَوّ
القدمية في صيد اللؤلؤ، والذي كان في البداية مصدر الدخل الرئيسي 

لسكان املنطقة، وذلك من خالل رحلة البحث عن اللؤلؤ املميزة في أبوظبي.

إستمتع باطالالت أشجار القرم التي حتبس األنفاس وأنت على منت قارب الداو 
التقليدي. دِلّل نفسك باملذاق األصيل للقهوة العربية واملأكوالت اخلفيفة 

بينـما تستـمع إلى أروع قصص املاضي التي يرويها لك دليلك اإلماراتي. امنح 
نفسك مزيداً من املعرفة عن روعة الزمن اجلميل وجتارة صيد اللؤلؤ التي 
ازدهرت على مدى قرون ويعتبرها اإلماراتيون جزءاً من حضارتهم التي 

يعتزون بها. تعَرّف على كيفية فتح احملار واستخراج لؤلؤة ثمينة لتحتفظ بها 
تذكاراً وتسترجع معها متعة األوقات اجلميلة في رحلة البحث عن اللؤلؤ في 

أبوظبي.
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Culture
and History Tour

جولة
الثقافة والتاريخ



Land
Sailing

اإلبحار
البري



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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is eight years.

اإلبحار البري 
قد تطور اإلبحار البري من وسيلة تنقل في القدم إلى رياضة تعيش من خاللها 

روح التنافس وتعتبر شواطىئ صير بني ياس الواسعة والرياح العربية اللطيفة 
مناخًا مثالي خلوض هذه املغامرة.

إصطحب عائلتك في جتربة إستثنائية وإكتشف جزيرة صير بني ياس بشكل 
فريد من نوعه. من املمكن أن متارسوا اإلبحار سويًا أو أن تنافسوا بعضكم 

البعض.

يرجى العلم أن هذا النشاط يخضع للتوافر وحاالت الطقس.
يجب أن ال يقل سن املشاركني في هذا النشاط عن ثمان أعوام.
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جولة الثقافة والتاريخ
اغتنـم الفرصة للتعرف على التاريخ الغني جلزيرة صير بني ياس، واختبر

في الوقت ذاته ثقافة وكرم الضيافة في دولة اإلمارات. في هذه اجلولة سوف 
تَتّبع أرث الشيخ زايد (رحمة اهللا) في حماية الطبيعة من خالل تبِنّي 

وزراعة أشجار القرم في جزيرة صير بني ياس. 

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

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

Please note that this activity is subject to availability and weather conditions.
Minimum age of participants for this activity is one year. 
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The Monastery
Make a visit to the eastern side of Sir Bani Yas Island and discover 
the remains of an early Christian monastery site, dating back to the 
late 6th century AD. The monastery was abandoned by the last few 
monks in 750 AD, following the coming of Islam in the previous 
century. This is the only early Christian site in the UAE and is of 
international historical significance. 

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

Please note that this activity is incorporated in our Culture and History Tour, and is 
subject to availability and weather conditions.

 

الدير 
تفضل بزيارة اجلانب الشرقي من جزيرة صير بني ياس وتعّرف على بقايا موقع 
الدير املسيحي األثري، الذي يرجع تاريخه إلى أواخر القرن السادس امليالدي 

والذي مت هجره في القرون املاضية في عام ٧٥٠ ميالدي، وذلك على أثر قدوم 
اإلسالم في القرن السابق. ويعُدّ هذا الدير املوقع املسيحي القدمي الوحيد في 

دولة اإلمارات العربية املتحدة وهو ذو مكانة تاريخية دولية هامة.

أحد أهم األسباب الرئيسية لوجود هذا الدير هنا، هو املوقع االستراتيجي جلزيرة 
صير بني ياس على خط التجارة البحرية الرئيسي من بالد ما بني النهرين عبر 

اخلليج العربي إلى جنوب شرق شبه اجلزيرة العربية وما حولها. وقد ساهم 
مسيحيو هذه املنطقة في التجارة بأنفسهم، مبا في ذلك صناعة الغوص على 

اللؤلؤ في اخلليج العربي. 

يقدم هذا النشاط ضمن  جولة الثقافة والتاريخ، ويخضع للتوافر وحاالت الطقس.
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