FEEL FREE THIS
SUMMER IN
RAS AL KHAIMAH
إجازة الصيف المجانية أقــرب مما تتصورفي رأس الخيمة!

SUMMER-LICIOUS OFFERS FOR FAMILIES & KIDS
عروض الصيــف المذهلة للعائلة واألطفال

For more offers visit www.rasalkhaimah.ae
Children are our special guests this summer. From stays and meals, to activities and attractions, we have
lined up many summer-licious freebies for them, all around Ras Al Khaimah Beyond your hotel’s inviting
swimming pool, aromatic cuisines, and thrilling watersports, there’s plenty more to discover. Below is a quick
snapshot of all you and your kids can enjoy this summer.It’s a whole new world of fun and adventure, here
in Ras Al Khaimah!
أحباؤنا الصغار هم ضيوفنا المميزون هذا الصيف فهم على موعد مع أروع إقامة فندقية وأطيب المأكوالت الشهية وأمتع األوقات
.الترفيهية في مختلف أنحاء رأس الخيمة
 في ما يلي. رياضاتها المائية المثيرة وهناك الكثير لتكتشفه، مطاعمها الرومانسية،تتميز فنادق رأس الخيمة بمسابحها الجذابة
.لمحة سريعة عن ما يمكنك ممارسته أنت و أطفالك لالستمتاع بالصيف
ً
! هنا في رأس الخيمة،حقأ أنه عالم جديد من المرح والمغامرة

Bedouin Oasis Desert Camp
The Bedouin Oasis Desert Camp is an authentic reproduction of Bedouin life
just as it used to be. It’s a place for everybody where many activities can be
experienced like traditional performances, traditional cuisines and traditional
modes of transport that will definitely take you back in time.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free.
Tel: +971 552 284 984

مخيم واحة البدو الصحراوي

يعيد مخيم واحة البدو إحياء أسلوب الحياة البدوية كما كانت على مر التاريخ ليمنح الزوار فرصة
 يقدم المخيم العديد من األنشطة لضيوفه خالل إقامتهم.التعرّف على أعراف وتقاليد البدو األصيلة
 األطعمة التقليدية وركوب الجمال الذي يمنحك تجربة فريدة من نوعها،مثل العروض التقليدية
.تعيدك للماضي
 مع كل بالغين اثنين يدخل طفل واحد مجان ًا:العرض
+971 552 284 984 :للتواصل

www.arabianincentive.com

Fly Fish Water Sports Club
Fly Fish Water Sports Club, located near Marjan Island Resort and Spa, offers
watersports such as wakeboarding, jet-skis, flyboard, kite surfing, water skiing,
kayaking, stand up paddle boat and much more.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free (under 12 years of age).
20% discount for every customer.
Tel: +971 557 700 328

نادي فالي فش للرياضات المائية

،يقــع نــادي فــاي فيــش للرياضــات المائيــة بالقــرب مــن منتجــع وســبا جزيــرة المرجــان بــإدارة فنــادق أكــور
التزلــج علــى األمــواج، ويقــدّ م مجموعــة مــن الرياضــات المائيــة الرائعــة مثــل ركــوب الدراجــات المائيــة
.والتجذيــف والرحــات البحريــة والعديــد مــن الرياضــات األخــرى
سنة) مجانأ12  مع كل بالغين اثنين يدخل كل طفل (حتى عمر:العرض
 لجميع الزبائن هذا الصيف20% خصم
+971 557 700 328 :للتواصل

www.flyfish.ae

Al Hamra Golf Club
Al Hamra Golf Club features stunning views of the Arabian Gulf and Hajar
Mountains that provide a backdrop for the 18 hole championship golf course.
Offer: PAR 3 course – With every 2 paying adults, 1 child goes free (under 12
years of age)
Foot Golf Game - All kids under 12 years of age can play free FOOT GOLF
with 1 paying adult.
Tel: +971 5 577 003 28

نادي الحمرا للجولف

يمكن لزوار نادي الحمرا للجولف التمتع بأجمل المناظر الطبيعية للخليج العربي وجبال الحجر التي
.  حفرة18 تطل على مضمار الجولف المعد إلقامة البطوالت والذي يضم
) سنة12  يلعب طفل واحد مجان ًا ( أقل من،  مع كل بالغين اثنين-  جوالت3:العرض
 سنة يستطيعون اللعب مجان ًا مع العب بالغ واحد12  جميع األطفل األقل من-لعبة جولف القدم
+971 5 577 003 28 :للتواصل

www.alhamragolf.com

Wonder Lead
The team at Wonder Lead has a wide variety of activities for adults and children
both. This summer, they are offering a variety of activities like family team-building
which includes, kids activities like bouncing castle, angry birds, face painting etc.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free (under 12 years of age).
Tel: +971 7243 3577

وندرليد

 ومن األنشطة التي.فريق الوندرليد يقدم العديد من األنشطة المتنوعة للبالغين ولألطفال مع ًا
:يقدمها الفريق هذا الصيف
 الرسم، أنقري بيرد،أنشطة جماعية عائلية التي تتضمن أنشطة خاصة باألطفال مثل بناء القلعة
.على الوجوه إلخ
) سنة12  يلعب طفل واحد مجان ًا ( أقل من،  مع كل بالغين اثنين:العرض
+971 7243 3577:للتواصل

www.wonderlead.net

www.rasalkhaimah.ae للمزيد من العروض زُر
Seawings
The Seawings experience takes off from the pristine shores of Ras Al Khaimah’s
coast to an exciting 45 minutes aerial tour of the city, giving you picturesque
views of the emirate before flying to Dubai where you can enjoy touristic
attractions from an ariel view.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free (under 12 years of age).
Flight: Ras al Khaimah to Dubai flight*
Tel: +971 480 707 08

سي ونقز

 دقيقة45 تقلع طائرة السي ونقز من على سواحل إمارة رأس الخيمة لتأخذك في جولة جوية مدتها
 لتمنحك نظرة شاملة على اإلمارة قبل الذهاب إلى دبي حيث يمكنك االستمتاع،على المدينة
.بمشاهدة األماكن السياحية المشهورة في دبي من الجو
 سنة) مجان ًا12  مع كل بالغين اثنين يركب كل طفل واحد ( أقل عن:العرض
+971 480 707 08 :للتواصل

www.seawings.ae

RAK Track
RAK Track is the new karting track located in Ras Al Khaimah. One can
experience both rental karts and professional racing karts. So take your kids and
whizz away on the tracks.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free.
Tel: +971 722 221 28

راك تراك

ويمكنكم تجربة قيادة إحدى. راك تراك حلبة جديدة لسباقات السيارات الصغيرة تقع في رأس الخيمة
. احضر أطفالك اآلن واستمتع معهم بالقيادة.السيارات الصغيرة االحترافية ضمن الحلبة
 يلعب طفل واحد مجان ًا، مع كل بالغين اثنين:العرض
+971 722 221 28 :للتواصل

www.raktrack.com

Adventure Sports
Adventure Sports operate water sports & diving centers at various 5 * hotels in
Ras Al Khaimah, UAE. They offer a wide variety of activities like, scuba diving,
sailing, water skiing, parasailing and fishing. Treat yourself to a Kayak excursion in
the mangroves, where the natural surroundings offer an unforgettable experience.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free (other children will be
charged and not applicable for single parents)
Tel: +971 50 321 8840

ادفنجرسبورتز

www.adventuresports.ae

تديرشركة ادفنجر سبورتز العديد من الرياضات المائية و مراكزالغطس في العديد من الفنادق ذات
 تقدم ادفنجر سبورت العديد من الرياضات المائية مثل. اإلمارات،الخمس نجوم في رأس الخيمة
 يمكنك ممارسة رياضة التجديف. التزلج الهوائي وصيد األسماك، التزلج على الماء، اإلبحار،الغوص
.في البحر أو بين أشجار القرم حيث تكون محاط بمناظر طبيعية خالبة لتمنحك تجربة ال تنسى
) مع كل بالغين اثنين يلعب طفل واحد مجان ًا (يجب أن يدفع األطفال اآلخرين رسوم الدخول:العرض
+971 50 321 8840 :للتواصل

Ice Land Water Park
Ice Land Waterpark, UAE’s largest waterpark is located in Ras Al Khaimah. Ice
Land has more than 30 exciting slides, wave pool, high end- private cabanas,
an Olympic sized lap pool and a beautiful beach. With its kids pools and areas
suitable for children, it has something for everyone.
Offer: With every 2 paying adults, 1 child goes free.
Tel: +971 7 206 7888

حديقة ايس الند المائية

 تحتوي.تعتبر حديقة ايس الند المائية التي تقع في رأس الخيمة أكبر حديقة مائية في دولة اإلمارات
 مسبح، كابينات راقية خاصة، حوض أمواج اصطناعية عمالق، زحليقة مائية30 ايسالند على أكثر من
 تحتوي أيض ًا على مسابح خاصة باألطفال وأماكن مخصصة.ذو مقاسات أولومبية و شاطئ جميل
. هناك أنشطة مختلفة لكل األعمار.فقط لألطفال
 مع كل بالغين اثنين يلعب طفل واحد مجان ًا:العرض
+971 7 206 7888 :للتواصل

www.icelandwaterpark.com

National Museum of Ras al Khaimah
The National Museum of Ras Al Khaimah was the residence of the ruling family
until the early 1960s. The National Museum houses a collection of archaeological
and ethnological artifacts.Visitors will learn about architecture, pearl diving, date
agriculture, farming and fishing in the various galleries.
Offer: AED 15 for every 2 Adults with 2 Children
Tel: +971 7 233 3411

متحف رأس الخيمة الوطني

www.rakheritage.rak.ae

كان متحــف رأس الخيمــة الوطنــي مســكن ًا للعائلــة الحاكمــة حتــى بدايــة ســتينيات القــرن الماضــي
 يمكــن للــزوار.ويضــم متحــف رأس الخيمــة الوطنــي مجموعــة واســعة مــن القطــع األثريــة والتحــف النــادرة
الغــوص علــى اللؤلــؤ وزراعــة النخيــل وصيــد األســماك ضمــن قاعــات،التعـرّف علــى األســاليب المعمارية
.العــرض المختلفــة الموجــودة فــي المتحــف
 درهم ًا15  رسوم تذكرة الدخول لكل بالغين اثنين مع طفلين اثنين:العرض
+971 7 233 3411 :للتواصل

Marjan Island P.O.Box 29798 Ras Al Khaimah, UAE
T: +971 (0) 7 233 8998 | info@raktda.com | rasalkhaimah.ae
@raktourism
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