احتفل بكل
لحظة

اكتشف كل جديد في أعظم
تحفة عرفها الزمن

احتفــــل فــي قلـــب
العـــال
هل أنت من عشاق العراقة والتاريخ؟
أم تحب كل ما هو عصري وجديد؟

هل تبحث عن روح المغامرة أم تعشق هدوء الوديان؟

أم تفضل اللحظات التي تحفز التناغم بين عقلك وجسمك؟
قم بزيارة العال واكتشف شغفك الحقيقي مع أربع احتفاالت رئيسية وتجارب تنعش حواسك.
ابحث عن ذاتك في العال هذا الشتاء واستمتع بخيارات ال تنسى من الموسيقى ،والفن،
والمغامرة ،والثقافة ،والطعام.
أغلق عينيك ،وخذ نفس عميق ،واستشعر التناغم الطبيعي الخالب في مكان يجمع بين جمال
الصحراء ،وشموخ الجبال ،وغموض الوديان وسحر الواحات.
افتح عينيك وابدأ بالتخطيط لرحلتك إلى العال ،أعظم تحفة عرفها الزمن.

البداية في أكتوبر
يقدم الشيف “جيسون أثيرتون” الحائز على
نجمة ميشالن ،في أول مطعم له في
المملكة العربية السعودية حيث يقد تجربة
فريدة مع مطعم مرايا سوشيال،
ِعش تجربة المغامرة مع المسار االنزالقي
“ ”ZipLineفي حرة عويرض أو استمتع
بجولة داخل منطقة الحجر على متن سيارات
الالندروفر الكالسيكية.
ً
مبكرا ،وتجول
تأمل الطبيعة ،واستيقظ
لمسافات طويلة أو بالدراجة لساعات متأخرة،
استمتع بتناول الطعام الشهي وتأمل النجوم.

تجارب جديدة في نوفمبر
أروع تجارب المغامرات بانتظارك خالل شهر نوفمبر،
من الجسر المعلق لعشاق األدرينالين ومسار الحبال المناسب للعائالت ومطالت المناظر
الطبيعية التي تمكنكم من تأمل جمال العال من القمة .ال تفوت العروض الموسيقية
والمطاعم الجديدة ،ألن نوفمبر شهر ال ُينسى في العال.

 4مهرجانات متميزة في ديسمبر
تراث العال

يعد مهرجان شتاء طنطورة أول مهرجان موسيقي وفني في
بحلة وتصميم جديد لمدة ستة أسابيع متتالية .وينطلق
المملكة ُ
المهرجان مع أنغام األوركسترا ساحرة على ضوء الشموع في ِ
الحجر
الم ْد َرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو ،وهو انطالقة لموسم
ُ
العال.
في
المهرجانات
ُ
أما فعاليات الفروسية ،فتتضمن مهرجان عرض األزياء المنتظر،
وهو عرض أزياء الفرسان في جبل عكمة ،وعودة سباق كأس خادم
والتحمل تحت مسمى ملتقى الفرسان،
الحرمين الشريفين للقدرة
ّ
العال .في حين
العال لبولو الصحراء ،وفعالية حمضيات ُ
وبطولة ُ
يتيح مطل حرة عويرض والمتصل بالمطعم المجاور “باك تو بالك”
العال من اعلى
للقمة
مناظر مذهلة لشروق الشمس وغروبها في ُ
َ
قمتها .وتُ قام ورش عمل ثقافية وأخرى خاصة بعلم اآلثار في
العال
المواقع التراثية ،إضافة إلى عودة العروض التفاعلية في بلدة ُ
القديمة وفي واحة العال .ويستمر شتاء طنطورة من
 21ديسمبر لغاية  12فبراير.

فنون العال

ً
العال معارض
واعتبارا من فبراير  ،2021يستضيف مهرجان فنون ُ
احتفاء بتراث
فنية ولقاءات متنوعة بمشاركة العديد من المواهب
ً
العال .كما تستضيف قاعة “مرايا” الحائزة على جوائز عالمية
وثقافة ُ
معرض “فنون عصرنا” الذي يعرض أمام الزوار أحدث أعمال الفنون
المعاصرة؛ يقدمها فنانون بارزون في المملكة .وسيكون حي
ً
حيويا للنشاط الفني والعروض المتنوعة ،حيث
“الجديدة” مركزً ا
يوجد سينما لصناع األفالم السعوديين ،إضافة إلى تجارب فنية
منسقة تستوحي ثقافة وتراث “الواحة “ وأماكن ُأخرى مختلفة في
ّ
ّ
ابتداء من  13فبراير مع استمرار
ال
الع
فنون
مهرجان
م
ينظ
ال.
الع
ُ
ُ
ً
المعارض والفعاليات حتى نهاية شهر مارس.

سماء العال

يقدم مهرجان سماء العال فرصة االستمتاع بالمناظر الطبيعية
المختلفة ،من السهول البركانية إلى المواقع التراثية القديمة ،حيث
يمكنك خوض تجربة ركوب المناطيد فوق مدينة الحجر األثرية
العال الساحرة أو ركوب
والطائرات الكالسيكية الستكشاف واحة ُ
الهليكوبتر الستكشاف الهياكل الصخرية ،وغيرها من التجارب الرائعة.
وتضيف تجربة عرض  Constellationsالجديدة لعروض الصوت
العال
والضوء بتقنيتها العالية ،المزيد من المتعة لتجربة الزوار في ُ
لتأمل النجوم ،في حين تتيح فعالية “سيمفونية تحت النجوم” للزوار
ّ
االستمتاع بعرض موسيقي مذهل مع النجوم المتأللئة .كل هذه
التجارب متاحه للحجز من  27فبراير إلى  12مارس.
ً
وانطالقا من تاريخها كوجهة للراحة واالستجمام ،ستصبح واحة
ً
ً
العال الثقافية وجهة للهدوء واالسترخاء اعتبارا من ديسمبر القادم.
ُ
ستقدم فعالية “ ”Garden of Momentsتجربة مذهلة عبر عناصر
محفزة للخيال.
البيئة المتفاعلة مع الفضاء والضوء والصوت في تجهيزات ِّ

مهرجان العال لالستجمام واالسترخاء

العال لالستجمام واالسترخاء الجديدة في مارس
وكجزء من مهرجان ُ
 ،2022ستقدم فعالية لحواسك متكاملة من تجارب العقل والجسم
والتأمل.
التي يقدمها ممارسو اليوغا
ّ
العال
ولنشاطات مفعمة بالمزيد من الحيوية ،سيعود إيكو تريل إلى ُ
العال ليقدما شكل حصص جماعية
مع جلسات الرياضة في واحة ُ
العال
للياقة البدنية تزيد من هرمون األندروفين .تستمر فعالية ُ
لالستجمام واالسترخاء من  17مارس حتى
يوم  27من نفس الشهر.

أكتوبــــــــــر
مغامرة

ّ
المفضلة
عادت أنشطتكم
لكن بشكل جديد

جولة هليكوبترالعال
تجربة تأمل النجوم في الغراميل
مسار البركان
مسار التالل
مسار المتاهة
مسار مداخيل
الطريق إلى الدورادو
تجربة فيا فيراتا
تسلق الجبال

االستجمام واالسترخاء
في الطبيعة

ّ
المفضلة لكن بشكل جديد
عادت أنشطتكم
جلسات اليوغا

experiencealula.com

 01أكتوبر

متاح اآلن
متاح اآلن
 01أكتوبر
 01أكتوبر
 01أكتوبر
 01أكتوبر
 01أكتوبر
 23أكتوبر
 23أكتوبر

أكتوبــــــــــر
تناول الطعام

خيارات ال تحصى لتناول الطعام

متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
 01أكتوبر
 01أكتوبر
 06أكتوبر
 25أكتوبر

الجمل الوردي بالعال
سهيل
مطعم ومقهى الرحبة
مركاز
منتزه النخيل
الموال بيكري
وكف
مرايا سوشل
تجربة جبل الفيل

الترفيه والحفالت الموسيقية
قاعة مرايا ،أكبر مبنى من نوعه في المملكة،
يأخذ مركز الصدارة

حفلة هبة طوجي في قاعة مرايا

experiencealula.com

 29أكتوبر

نوفمبـــــــــــــر
مغامرة

شاهد العال من اعلى القمم
تجربة فيا فيراتا
الترحال على الجمال في وادي عشار
جولة هليكوبتر العال
سفاري  4X4في محمية شرعان الطبيعية
تجربة الزيبالين

متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
 10نوفمبر

تناول الطعام

تناول العشاء تحت ضوء النجوم

تجربة جبل الفيل

experiencealula.com

 01نوفمبر

نوفمبـــــــــــــر
الثقافة والتراث
تجارب حسية غامرة
مساء ِ
الحجر

 04نوفمبر  04 -ديسمبر

الترفيه والحفالت الموسيقية
حفلة في قاعة مرايا
حفلة في قاعة مرايا
حفلة في قاعة مرايا

experiencealula.com

 06نوفمبر
 19نوفمبر
 26نوفمبر

ديسمبــــــــــــر
مهرجانات

ال تفوتوا مهرجان شتاء طنطورة بحلته الجديدة

 12فبراير  21 -ديسمبر

شتاء طنطورة

مغامرة

تجول في العال
ركوب الدراجات الجبلية في حرة عويرض

 10ديسمبر

الثقافة والتراث
تجارب حسية غامرة

ورش علم اآلثار
احتفال طنطورة
العروض التاريخية في بلدة العال القديمة

experiencealula.com

 21ديسمبر
 21ديسمبر
 21ديسمبر  31 -مارس

ديسمبــــــــــــر
تناول الطعام
تجربة عشاء ال تنسى

أنابيلز
ميازو
سموير
بيتزا سيركولو ارتيسان
اس كي ال تي
انتركوت
تجربة عشاء في الظالم
لو ماشو

الفن

ابحث عن الفنان بداخلك..

سينما الحوش

 23ديسمبر  28 -فبراير

الترفيه والحفالت الموسيقية

اوركسترا على ضوء الشموع

experiencealula.com

 24ديسمبر  01 /يناير

 01ديسمبر
 01ديسمبر
 15ديسمبر
 15ديسمبر
 15ديسمبر
 15ديسمبر
 21ديسمبر
 22ديسمبر

ينايــــــــــــــــر
الثقافة والتراث
شهر يناير ،شهر التاريخ..

ورش علم اآلثار
ركوب الخيل في الحجر
جولة سيارات الالندروفر الكالسيكية في دادان
جولة قلعة العال
جولة طنطورة بالزا

متاح اآلن
 01يناير  31 -يناير
 31يناير
 31يناير
 31يناير

أنشطة رياضية

عودة سباق التحمل األكثر شعبية
في المنطقة

كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة
والتحمل «ملتقى الفرسان»

 21يناير

مهرجانات

االحتفال بالحمضيات ،أصناف لم تجربها
من قبل

فعالية العال للحمضيات

experiencealula.com

 01يناير

ينايــــــــــــــــر
الترفيه والحفالت الموسيقية
عروض وفعاليات مميزة في مواقع ساحرة

العروض التاريخية في بلدة العال القديمة
عرض أزياء الفرسان في عكمة
حفلة في قاعة مرايا

experiencealula.com

متاح اآلن
 27يناير
 28يناير

فبرايــــــــــــــر
مغامرة

هل أنت مستعد للتحدي؟

تجربة المناطيد في العال
تجربة الطائرات الكالسيكية

تناول الطعام

مطاعم مميزة ،فقط في العال

Forces of Nature

عشاء في طريق البخور

experiencealula.com

 04فبراير  13 -فبراير
 18فبراير  26 -فبراير

 27فبراير  13 -مارس
 07يناير  18 -مارس

فبرايــــــــــــــر
الرياضة

احتفل باإلرث والتقاليد

بطولة العال لبولو الصحراء

 11فبراير  12 -فبراير

مهرجانات

ثالثة مهرجانات رئيسية في فبراير
شتاء طنطورة
فنون العال
سماء العال

experiencealula.com

 21ديسمبر  12 -فبراير
 13فبرايــر  26 -فبراير
 27فبراير  13 -مارس

مـــــــــارس
الثقافة والتراث

تاريخ العال ينطق من جديد..
متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن
متاح اآلن

جولة قلعة العال
جولة طنطورة بالزا
مسار الفنون الصخرية
ورش علم اآلثار

االستجمام واالسترخاء في الطبيعة
تنفسوا بعمق ..فعالية العال لالستجمام واالسترخاء

جلسات اليوغا
مالذ الحواس الخمس
حديقة اللحظات

experiencealula.com

متاح اآلن
 17مارس  27 -مارس
 21ديسمبر  27 -مارس

مـــــــــارس
مغامرة

انطلق في السماء

تجربة الطائرات الكالسيكية
تجربة المناطيد في العال

متاح اآلن
 27فبراير  13 -مارس

الترفيه والحفالت الموسيقية
نجوم على األرض ،نجوم في السماء

Constellation
Symphony Under the Stars

أنشطة رياضية

اركض ،امشي ،اقفز أو ارقص .حان وقت اللياقة البدنية!
واحة العال للياقة البدنية
إيكو تريل

experiencealula.com

 17مارس  27 -مارس
 18مارس  19 -مارس

 27فبراير  13 -مارس
 11مارس

experiencealula.com

