
اكتشف العال مع جاذر إن
أجمل الوجهات السياحية في السعودية

Discover ALULA with Gathern
The most beautiful tourist destinations in Saudi Arabia

منصة مرخصة من وزارة السياحة



محتوى الملف

أفضل الوجهات السياحية في العال
أجمل بيوت العطالت في العال

File Content 

The best tourist destinations in ALULA
The most beautiful vacation rentals in ALULA



قم بجولة مع الراوي عبر بلدة العال القديمة حيث
تجمع الحجاج والمسافرون والمستوطنون الدائمون على مر العصور

Tour on your own or guided by a Rawi through AlUla Old Town,
where pilgrims, travelers and permanent settlers congregated through the ages

 Place you must visit

جولة بلدة العال القديمة

ALULA OLD TOWN TOUR
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مكان يجب زيارته



اسكن في بيوت عطالت فريدة
Live in unique vacation rentals
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0723

مساحة الوحدة 500 م2

مخصص للعوائل و عزاب

Unit
Code

العال - الشالل

 تتكون هذه الوحدة المخصصة لـ عوائل و عزاب من مجلس رئيسي يسع
 الى 20 أشخاص و جلسة خارجية تسع 20 أشخاص ومسبح خارجي بدون
3 دورة مياة و  نوم  4 غرف  الى  باالضافة  4 م  9 فى  ابعاده   حاجز متدرج 
 ومطبخ متوفر به فرن, ثالجه, مايكرو ويف, غاليه, اوانى طبخ, الة قهوه
6 و العديد من المرافق مثل ركن شواء, جاكوزي,  بطاولة طعام تكفي 
اطاللة تلفزيون,  الجبل,  على  اطاللة  خيمه,   موقد حطب, مدخل سيارة, 

 على الحديقة و مساحته االجماليه 500 م

This unit for connecting families and singles consists of a main 
council that can accommodate 20 people, an outdoor session that 
can accommodate 20 people, and an outdoor swimming pool with-
out a graduated barrier, its dimensions are 9 in 4 plus 4 bedrooms 
and 3 life cycles and a kitchen is available with an oven, a refrigera-
tor, Microwave, kettle, cooking utensils, coffee machine with 
dining table enough for 6, dining table such as barbecue corner, 
jacuzzi, wood-burning stove, car entrance, tent, mountain view, TV, 
garden view and a total area of 500 m 

فريـــــــــــــــــــد

3

اضغط هنا
للمشاهده

https://gathern.co/view/4300/unit/7661


7459

مساحة الوحدة 800 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - حي العزيزية

 تتكون هذه االستراحة من مجلس رئيسي يسع الى 5 أشخاص و جلسة
مياة دورات   3 و  نوم  غرف   3 الى  باالضافة  أشخاص   6 تسع   خارجية 
 ومطبخ متوفر به ( فرن, ثالجه, مايكرو ويف, غاليه, اوانى طبخ ) بطاولة
 طعام و العديد من المزايا مثل : ركن شواء,موقد حطب,مسطح اخضر,
 مدخل سيارة, مكتب امن, فريزر, اطاللة على الجبل, تلفزيون, اطاللة على

 الحديقة و مساحته االجماليه 800 م

This restroom consists of a main board that can accommodate 5 
people and an outdoor seating for 6 people, in addition to 3 bed-
rooms, 3 bathrooms, and a kitchen available with ( oven, refrigera-
tor, microwave, kettle, cooking utensils ) with a dining table and 
many features such as: Corner Barbecue, wood-burning stove, 
green stove, car entrance, security desk, freezer, mountain view, 
TV, garden view and a total area of 800 m 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

فريـــــــــــــــــــد

https://gathern.co/view/3858/unit/8082


2146

مساحة الوحدة 500 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - مغيرا

30 شخص و جلسة  تتكون هذه المزرعة من مجلس رئيسي يسع الى 
 خارجية تسع 30 شخص و ملحق خارجي يتسع ل20 شخص باالضافة
 الى غرفة نوم و 3 دورات مياة ومطبخ متوفر به (فرن,ثالجه, غاليه, اوانى
 طبخ) و العديد من المزايا مثل : إضاءة إضافية, سماعات, ركن شواء,
اخضر, جلسة عريش, اطاللة كرة طائرة, مسطح   موقد حطب, ملعب 

 على الجبل و مساحته االجماليه 500 م

This farm consists of a main council that can accommodate 30 
people, an external sitting area that can accommodate 30 people, 
and an external extension that can accommodate 20 people, in ad-
dition to a bedroom, 3 toilets, a kitchen available with (oven, refrig-
erator, kettle, cooking utensils) and many advantages such as: 
lighting Additional, headphones, barbecue corner, wood burning 
stove, volleyball court, green area, arbor sitting, mountain view 
and a total area of 500 m 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

فريـــــــــــــــــــد

https://gathern.co/view/4026/unit/7226


تجول في السوق في الهواء الطلق
وتسوق الحرفيين المحليين والحرف التقليدية والمقاهي

Stroll through the outdoor market
and shop local artisans, traditional crafts and cafes

 Place you must visit

سوق بلدة العال القديمة

ALULA OLD TOWN MARKET
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مكان يجب زيارته



0046

مساحة الوحدة 1000 م2

مخصص للعوائل فقط

العال - العذيب

 يتميز هذا المخيم بانه وسط جبال ومزارع ويتكون من 10 خيام مناسبة
) به  متوفر  مياة ومطبخ  دورتين  و  15 شخص  وبيت شعر يسع   للنوم 
 فرن, ثالجه, مايكروويف, غاليه, اوانى طبخ ) و العديد من المزايا مثل :
جلسة شعر,  بيت  حطب,  موقد  شواء,  ركن  سماعات,  إضافية,   إضاءة 
الحديقة و مساحته الرمل, اطاللة على  تزلج على  برميل مندي,   عريش, 

 االجماليه 1000 م

This camp is characterized by being in the middle of mountains 
and farms and it consists of 10 tents suitable for sleeping, a hair 
house for 15 people, two bathrooms and a kitchen available with 
(oven, refrigerator, microwave, kettle, cooking utensils) and many 
features such as: additional lighting, headphones, barbecue 
corner, Wood stove, hair house, arbor sitting, sod keg, sand board-
ing, garden view and a total area of 1000 m 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

فريـــــــــــــــــــد

https://gathern.co/view/3569/unit/6363


2448

مساحة الوحدة 200 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - قراقر

رئيسي مجلس  من  عزاب  و  عوائل  لـ  المخصصة  المزرعة  هذه   تتكون 
 يسع الى 8 أشخاص و جلسة خارجية تسع 10 أشخاص باالضافة الى 4
مايكروويف, ثالجه,  فرن,  به  متوفر  ومطبخ  مياة  دورات   3 و  نوم   غرف 
مثل المرافق  من  العديد  و   8 تكفي  طعام  بطاولة  طبخ  اوانى   غاليه, 

 مسطح اخضر, صالة طعام, تلفزيون و مساحته االجماليه 200 م

This farm for families and singles consists of a main council that 
can accommodate 8 people and an outdoor seating that can ac-
commodate 10 people, in addition to 4 bedrooms, 3 bathrooms 
and a kitchen available with an oven, refrigerator, microwave, 
kettle, cooking utensils with a dining table that are enough for 8 
and many Facilities such as a green area, dining hall, TV and a total 
area of 200 m 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

فريـــــــــــــــــــد

https://gathern.co/view/4801/unit/8450


0537

مساحة الوحدة 200 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - الشالل

بموقعة الكوخ  هذا  ينتظركم..يتميز  شتاءنا   / الشتاء  شمس  ب   أهال 
 المالصق للجبل ليمنحة منظر خيالي و طابع فريد من نوعه و جلسات
 خارجية تحت اشجار الحمضيات لنضمن لك تجربة لن تنسى، متوفر به 3
يوجد أشخاص،   8 ل  تتسع  كنب  جلسة  مع  مفرد)   2 ماستر   1)  أسّرة 
خيمة و  المزرعة  على  مطلة  ودكة  الجبل  تحت  واسعة  خارجية   جلسة 
ومطبخ مياة  دورة  يوجد  مفرد.  سريرين  داخلها  شعر)  (بيت   شتائية 
من العديد  و  قهوه)  الة  طبخ,  اوانى  غاليه,  ثالجه,  (فرن,  به   متوفر 

المميزات مثل إضاءة إضافية, موقد حطب

Welcome to the winter sun / our winter is waiting for you.. This 
cottage is characterized by its location adjacent to the mountain 
to give it a fantastic view and a unique character and outdoor seat-
ing under the citrus trees to guarantee you an unforgettable expe-
rience. It has 3 beds (1 master 2 single) with a sofa seat that can 
accommodate up to For 8 people, there is a large outdoor seating 
under the mountain, a deck overlooking the farm, and a winter 
tent (hair house) with two single beds inside. There is a bathroom 
and a kitchen available in it (oven, refrigerator, kettle, cooking 
utensils, coffee machine) and many features such as additional 
lighting, wood-burning stove 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

فريـــــــــــــــــــد

https://gathern.co/view/3939/unit/6940


ارسم طريقك بنفسك عبر واحة العال الوفيرة وفًقا للوتيرة التي تناسبك

Weave your way through the beautiful AlUla Oasis. This 2 hour tour is self-guided and at your leisure 

 Place you must visit

مسار الواحات

ALULA OASIS TRAIL
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مكان يجب زيارته



اسكن في مزارع العال
Live in ALULA farms
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98450

مساحة الوحدة 1000 م2

مخصص للعوائل فقط

العال - الشالل

الجبال على  رائعة  وإطاللة  سمك  بحيرة  بوجود  الشالية  هذه   يتميز 
 ويتكون من مجلس رئيسي يسع الى 8 أشخاص و جلسة خارجية تسع 6
 أشخاص و ملحق خارجي يتسع 6 أشخاص ومسبح خارجي و 3 غرف نوم
 و دورتين مياة ومطبخ متوفر به ( فرن, ثالجه, مايكروويف, غاليه, اوانى
 طبخ, الة قهوه ) و طاولة طعام و العديد من المزايا مثل : سماعات,
 ركن شواء, موقد حطب, بيت شعر, مسطح اخضر, اطاللة على الجبل,
االجماليه مساحته  و  الجبل  على  شالل  الحديقة,  على  اطاللة   تلفزيون, 

  1000 م

This chalet is characterized by the presence of a fish lake and a 
wonderful view of the mountains, and it consists of a main board 
that can accommodate 8 people, an outdoor seating that can ac-
commodate 6 people, an external extension that can accommo-
date 6 people, an outdoor swimming pool, 3 bedrooms, two bath-
rooms, and a kitchen available with (oven, refrigerator, micro-
wave, kettle). , cooking utensils, coffee machine) and dining table 
and many features such as: speakers, barbecue corner, wood 
stove, hair house, green flat, mountain view, TV, garden view, wa-
terfall on the mountain and a total area of 1000 m 
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اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

مزرعــــــــــــــــــــة

https://gathern.co/view/12522/unit/18357


6275

مساحة الوحدة 1000 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - الشالل

الجبال على  رائعة  وإطاللة  سمك  بحيرة  بوجود  الشالية  هذه   يتميز 
 ويتكون من مجلس رئيسي يسع الى 8 أشخاص و جلسة خارجية تسع 6
 أشخاص و ملحق خارجي يتسع 6 أشخاص ومسبح خارجي و 3 غرف نوم
 و دورتين مياة ومطبخ متوفر به ( فرن, ثالجه, مايكروويف, غاليه, اوانى
 طبخ, الة قهوه ) و طاولة طعام و العديد من المزايا مثل : سماعات,
 ركن شواء, موقد حطب, بيت شعر, مسطح اخضر, اطاللة على الجبل,
االجماليه مساحته  و  الجبل  على  شالل  الحديقة,  على  اطاللة   تلفزيون, 

  1000 م

This chalet is characterized by the presence of a fish lake and a 
wonderful view of the mountains, and it consists of a main board 
that can accommodate 8 people, an outdoor seating that can ac-
commodate 6 people, an external extension that can accommo-
date 6 people, an outdoor swimming pool, 3 bedrooms, two bath-
rooms, and a kitchen available with (oven, refrigerator, micro-
wave, kettle). , cooking utensils, coffee machine) and dining table 
and many features such as: speakers, barbecue corner, wood 
stove, hair house, green flat, mountain view, TV, garden view, wa-
terfall on the mountain and a total area of 1000 m  
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مزرعــــــــــــــــــــة

اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

https://gathern.co/view/3489/unit/6292


للباحثين عن المغامرة ، استمتع بتجربة الزيبالين
وانطلق بسرعة عالية بين طبيعة العال الخالبة في حرة عويرض

One for thrill seekers, test your nerve by whizzing
through the air on the zipline at Harrat Mountain

مكان يجب زيارته

 Place you must visit

تجربة زيبالين العال

ZIPLINE EXPERIENCE
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اسكن في شقق خاصة
Live in private apartments
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51509

مساحة الوحدة 300 م2

مخصص للعوائل و عزاب

العال - العذيب

حيث للنزالء  والراحة  الهدوء  روح  لتضيف  تصميمها  تم  الشقة   هذه 
5 أشخاص باالضافة الى غرفتين  تحتوي على صالة بتلفزيون تسع الى 
بمساحته مياة  دورة  و  ومطبخ  و  فردية  اسرة  و3  ماستر  بسرير   نوم 

   االجماليه 300 م

This apartment has been designed to add a spirit of calm and com-
fort to the guests, as it contains a lounge with a TV that can ac-
commodate up to 5 people, in addition to two bedrooms with a 
master bed and 3 single beds, a kitchen and a bathroom with a 
total area of 300 m 
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شقـــــــــــــــــــــــــة

اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

https://gathern.co/view/11736/unit/17366


60004

مساحة الوحدة 180 م2

مخصص للعوائل فقط

العال - رم

حيث للنزالء  والراحة  الهدوء  روح  لتضيف  تصميمها  تم  الشقة   هذه 
 تحتوي على مجلس رئيسي يسع الى 12 أشخاص ومجلس اضافي يسع
و ماستر  بسرير  نوم  غرفة  الى  باالضافة  بتلفزيون  وصاله  شخص   14 
اوانى غاليه,  مايكروويف,  ثالجه,  فرن,   ) به  متوفر  ومطبخ  مياة   دورتين 
 طبخ, الة قهوه ) وطاولة طعام تكفي 6 اشخاص و العديد من المزايا
 مثل : انترنت, فريزر, غرفه متوفر بها اجهزة رياضة, تلفزيون و مساحته

  االجماليه 180 م

This apartment has been designed to add a spirit of calm and com-
fort to the guests, as it contains a main council that can accommo-
date 12 people, an additional council that can accommodate 14 
people, a hall with a TV, in addition to a bedroom with a master 
bed, two bathrooms and a kitchen available with (oven, refrigera-
tor, microwave, kettle, cooking utensils, and a machine). Coffee) 
and a dining table for 6 people and many advantages such as: 
Internet, freezer, room with gym equipment, TV and a total area 
of 180 m 
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شقـــــــــــــــــــــــــة

اضغط هنا
للمشاهده

Unit
Code

https://gathern.co/view/11522/unit/17137


جلسة لمدة 90 دقيقة تتكون من المستوى األساسي لليوغا ، والتنفس اللطيف
و تجربة الصوت الغامر بإرشاد دليل معتمد

 AlUlaMoments@ تابعنا على

90-minute private and group sessions combine restorative yoga, gentle breathwork
and meditation with an immersive sound bath.
Follow @AlUlaMoments on Social to be the first one to know when tickets go on sale

 Place you must visit

تجربة اليوغا االسترخائية وتأمل الصوت

RESTORATIVE YOGA, PRANAYAMA, SOUND BATH EXPERIENCE

لتكون أول من يعرف عن مبيعات تذاكر موسم العال

18

مكان يجب زيارته



ضيـــوف

منصة مرخصة من وزارة السياحة
لحجز و عرض بيوت العطالت الخاصة

https://gathern.app.link/fileu



