JOURNEY INTO
THE SPIRIT OF ARABIA

2

3

CREATE TIMELESS MOMENTS
IN ICONIC DESERT LUXURY
Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

Relax, unwind and embrace the enigmatic allure
of the Empty Quarter at the newly-rejuvenated,
award-winning Qasr Al Sarab Desert Resort by
Anantara. Celebrating ten years of luxurious bliss,
the resort is proud to present discerning guests
with an array of sumptuous accommodation,
delicious flavours, thrilling desert activities
as well as a signature blend of indulgences,
Arabian hospitality and contemporary charm.

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Framed by desert vistas, our 206 rooms,
suites and villas are sanctuaries appointed
with modern conveniences, plush Middle
Eastern fabrics, bronze chandeliers, oversized
tubs and rain showers. Ranging from the
Deluxe Garden Room to the Three Bedroom
Anantara Pool Villa, each spacious guestroom
enjoys stunning views of the infinite Rub’ Al Khali
as well as private spaces for you to enjoy.

Meanwhile, our Royal Pavilion Villas are
palatial retreats enjoyed only by the few.
Situated away from the main resort,
these villas are tended to by a personal
Villa Host and feature one king-size
bedroom, separate living and dining
areas, private plunge pools and more.

WAKE UP
TO BLISS

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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70 Deluxe Garden
& 42 Deluxe Balcony Rooms

28 Deluxe Terrace Rooms

14 One-Bedroom
Anantara Suites

With earthy hues and indigenous
fabrics, these rooms also feature bronze
chandeliers that create warm silhouettes
against gilded mosaics.

These beautifully appointed corner
rooms on the upper floor are
the perfect combination of indoor
and outdoor living.

Located on the ground floor, these
suites offer a spacious living room,
a large terrace and garden.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

45 sqm
Uninterrupted desert view
Private garden terrace
King or twin beds
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 2 adults + 1 child

•
•

•
•
•
•
•

•
•

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

50 sqm
Corner room with panoramic
desert view
Private terrace lounge
King bed
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 2 adults + 1 child

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

106 sqm
Uninterrupted desert view
Private garden terrace
Separate living room
Pantry
King bed
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 3 adults

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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29 One-Bedroom, 10 Two-Bedroom
& 3 Three-Bedroom Villas

One-Bedroom Anantara Pool Villa

The ultimate choice for a luxurious getaway. Each villa features
a private pool, sun bed cabana, outdoor shower and al fresco dining area,
complemented by stunning desert scenery and a personal Villa Host.

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

130 sqm
Expansive desert view
Private plunge pool
Indoor & al fresco living areas
King bed
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 3 adults

10 Royal Pavilion Villas
Secluded away from the main resort, these
one-bedroom plunge pool villas offer the utmost
privacy, personalised service from a Villa Host,
exclusive access to the main pavilion.

Two-Bedroom Anantara Family Pool Villa
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

190 sqm
Expansive desert view
Private plunge pool
Indoor & al fresco living areas
King bed & twin beds
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 5 adults

Three-Bedroom Anantara Family Pool Villa
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

210 sqm
Expansive desert view
Private plunge pool
Indoor & al fresco living areas
2 king beds & twin beds
Oversized tub & walk-in rain shower
Pillow & soap menus
Flat screen TV, media box, DVD
player, Apple TV & Chromecast
Nespresso coffee machine
Occupancy: 7 adults
JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Rolling dunes, stunning and gourmet cuisine
views are always in season at our acclaimed
restaurants. Take your pick from sundowners
in the desert, steak feasts, family-friendly dining
or a romantic rendezvous for two on the rooftop
lounge…the choice is yours.

COSMOPOLITAN
FLAVOURS,
SURROUNDED
BY BLISS

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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Al Liwan
Soak up the rich Arabian atmosphere
of the resort’s iconic lobby lounge.
Enjoy a fine snack for lunch, a mint tea
in the afternoon or a shisha on the terrace
when the sun goes down.

Al Falaj

During the cooler months, Al Falaj offers
a Bedouin-style dining experience,
complemented by the unique flavours
of Middle Eastern cuisine. Immerse
yourself in local tradition and relax
on Arabic-style seating as you dine
to flickering lights of the bonfire.

Feast on a BBQ complemented by
Bedouin and Oriental dishes, followed
by a selection of delicious desserts,
exotic, flavourful shisha and fresh
bread from the traditional Zarb.

Al Waha
A haven of gastronomic delights. Taste
Middle Eastern and international cuisine
with a touch of Emirati flair.

Ghadeer
Cool down with a refreshing drink as you
savour light meals by the pool and fresh
fare from the new pizza oven. By night, the
restaurant transforms into a romantic retreat,
offering a shisha lounge and a menu of local
and Mediterranean-inspired signature dishes.

Suhail
Sample the finest cuts of meat at this rooftop
lounge and grill, including meat from the dry-aging
fridge and Josper oven. Enjoy the tranquil
atmosphere and sweeping views of the wadi
below, in cosy armchairs or in air-conditioned
comfort indoors.
QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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CAPTIVATING
EXPERIENCES

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

Elevate your stay at the resort
with indulgent experiences
that are sure to enthral epicureans,
adventure-seekers and culture
aficionados alike.

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Dining by Design

In-Villa BBQ

Intimate and curated dining
experience at exclusive
destinations around the resort.

Savour fiery barbecue aromas
with an intimate dining
experience from the comfort
of your villa and prepared
by a personal chef.

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

Spice Spoons
Learn the culinary secrets of the Middle East
at a masterclass led by one of our chefs.

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Desert Activities
Explore the mysteries of the desert
and all its thrilling facets with a selection
of adrenaline-racing and relaxing
activities, led by our seasoned guides
and designed for all ages to enjoy.

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

•

Desert Drive

•

Desert Walks

•

Camel Trekking

•

Horse Riding

•

Dune Bashing

•

Fat Biking

•

Sandboarding

•

Falcon & Saluki Show

•

Yoga

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Situated in the legendary Rub’ Al Khali,
Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara
is a sought-after and secluded destination
for business and pleasure alike. Our many
venues exude pure Arabian elegance,
accentuated by a captivating array
of culinary and lifestyle experiences
that may be tailored to your event
or celebration.

CURATE
AN EVENT
TO IMPRESS

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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The resort presents guests seeking to host
a corporate or leisure event the Liwa Ballroom,
catering to up to 250 guests, state-of-art Executive
Boardrooms, with uninterrupted views, and array
of one-of-a-kind al fresco spaces that are framed
by the stunning dunes - ideal for intimate
and grand events alike.

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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Theatre

Classroom

Cabaret

Boardroom

U-Shape

Banquet

Reception

Liwa Ballroom

300

180

108

-

64

200

350

Liwa Ballroom A

72

36

30

30

25

50

100

Liwa Ballroom B

72

36

30

30

25

50

100

Liwa Ballroom C

72

36

30

30

25

50

100

Liwa Ballroom A+B

154

70

66

-

45

120

250

Liwa Ballroom B+C

-

-

-

-

-

120

250

Atarah Boardroom

-

-

-

10

-

-

-

Ablah Boardroom

-

-

-

10

-

-

-

Floor

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

M

Total Area

SQM

Ceiling Height

M

Width of Door

Liwa Ballroom

25 x 14.5

362.5

5.3

1.90

Liwa Ballroom A

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

Liwa Ballroom B

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

Liwa Ballroom C

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

Atarah Boardroom

4.6 x 6.5

29.9

5.3

1.90

Ablah Boardroom

4.6 x 6.5

29.9

5.3

1.90

Pre-Function Area

5.75 x 31

178

4

1.90

Liwa Terrace

18.25 x 5.8

107

-

-

M
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Feel the sands of time flow through your
fingers, as you and your guests indulge
in an evening under the star-studded
desert sky in your very own camp.

CAMP
NUJUM

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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Once camels guide you to the site, bathed
in the glow of the setting sun, we will treat
you to a scintillating falconry display, saluki
run, barbecued Arabian classics and a
captivating atmosphere unlike any other.
For those who choose to stay the night
in a traditional tent, morning brings live
cooking, archery, sandboarding and horse
riding, before heading back to the resort.
Al Nujum Camp is a truly unique,
once-in-a-lifetime experience that is far
removed from the worries of daily life,
allowing you to truly immerse in
the spirit of Arabia.

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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WEDDINGS

Few places on earth are as magical
for a stunning wedding as Qasr Al Sarab
Desert Resort by Anantara. For those
looking to exchange vows surrounded
just by your nearest and dearest,
we are pleased to present our Villa
Wedding package for up to 10 guests.
This experience includes dinner in the
privacy of the villa as well as a range
of inimitably Anantara touches.
QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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For larger, more formal weddings, our magnificent
Liwa Ballroom is an elegant indoor venue with a
terrace. Accommodating up to 140 guests, this
graceful space lends itself perfectly for seated
dinners and entertainment. The ballroom is also
appointed with a private entrance, reception, AV
system and of course, unrivalled views of the desert.

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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Cocoon yourself in Arabian luxury as
you indulge in ancient rituals infused
with contemporary practices and indigenous
ingredients at the much-lauded Anantara
Spa. Choose from an array of wellness
experiences, delivered in both private
and couple’s suites alike, including the
Moroccan hammam and desert spa rituals.

OASIS OF
REJUVENATION

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA
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•

Variety of massages, body experiences,
facials & signature treatments

•

Seven luxurious treatment suites
for individuals & couples

•

Relaxation area with amazing
views of the desert

•

Private male & female changing areas

•

Wellness experiences

•

Two heated Jacuzzis

•

Private yoga classes

•

Two steam rooms

•

Ice room

•

Sauna

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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GETTING
THERE
321 Km | 3 Hr 15 Min

Library

•

Tennis court

•

Business centre

•

Excursions and activities

•

Souq gift shop

•

Laundry services

•

Anantara Spa

•

Meeting facilities

•

The Workout Room

•

Kids’ & Teens’ Club

•

Double-speed WiFi

Recreation And Leisure

Al Rahba Hospital

ABU DHABI
Al-aryam
Island

Mussafa

Abu Al Abyad

Al Hamra

AL AIN
Emirates National
Auto Museum

Al Mirfa

Tarif

GETTING THERE
FROM DUBAI

•

The Workout Room - a 24-hour fitness centre
featuring a yoga and aerobics studio,
weights and cardio room.

Head towards Abu Dhabi on
the E11 (Sheikh Zayed Road).

•

Kids and teens club

•

Cooking classes

Once you pass Al Rahba City
and Al Rahba Hospital, take the
Shahama exit up the bridge,
signposted for Saudi Arabia
/Tarif/Al Ghweifat.
Stay on the E11 and follow
the directions as for drivers
from Abu Dhabi.

Abu Dhabi
International
Airport
Al Yahar

Al Ruwais

321 Km | 3 Hr 15 Min

QASR S A R A B DE SE R T R E SO R T B Y AN AN TARA

Al Samha

Sir Baniyas
Island

Free-form swimming pool

Hatta

Gantout

Anantara
Al Yamm
Villa Resort

Delma

•

FUJAIRAH

E1
1

•

Anantara
Al Sahel
Villa Resort

1

E1

Dubai
International
Airport

E11

E65

In-room / in-villa dining

Anantara
Eastern Mangroves
Abu Dhabi

Desert Islands
Resort & Spa
by Anantara

Guest Services
•

SHARJAH

GETTING THERE
FROM ABU DHABI
203 Km | 2 Hr 8 Min

Zayed City

Take the E11 towards Mussafah/Tarif/Mirfa.
After approximately 15 km, take Exit 305
to Hameem. At the first roundabout, take
the third exit, followed by the second exit at the
next roundabout onto E65 to Hameem.

Asab
Taraq

E65

AT A
GLANCE

GETTING THERE
FROM DUBAI

UMM AL QUWAIN

Bateen Liwa

Hameem

Once you pass the Car Museum on your left, stay
on this road for approximately 154 km.
After you reach Hameem, you will see a petrol
station on your left. Take the second U-turn after
the station (resort will be signposted). Then, take
the first right through the gates and follow the
road for 12 km until you reach the resort.
JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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Contact

بيانات التواصل

Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara
P.O. Box 131277, 1 Qasr Al Sarab Road
+971 2 886 2088

،قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
1 ،131277 . ب. ص،طريق قصر السراب
+971 2 886 2088

anantara.com/en/qasr-al-sarab-abu-dhabi

anantara.com/en/qasr-al-sarab-abu-dhabi

JO U R N EY IN TO TH E S P IR IT O F A R A B IA
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GETTING
THERE
اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ
إﻟﻰ
اﻟﻮﺻﻮل
ﻛﻴﻔﻴﺔ
FROM DUBAI

UMM AL QUWAIN
SHARJAH

لمحة

Dubai
International
Airport

•
•

ملعب التنس

•

مركز أعمال

•

نزهات وأنشطة ترفيهية

•

محل تسوق الهدايا

•

خدمات غسيل

•

سبا أنانتارا

•

مرافق االجتماعات

•

غرفة االجتماعات

•

نادي األطفال والمراهقين

•

واي فاي مضاعف السرعة

1

E1

Desert Islands
Resort & Spa
by Anantara

E11

Hatta

Gantout
E1
1

•

المكتبة

Anantara
Eastern Mangroves
Abu Dhabi

FUJAIRAH

خدمات الضيوف
خدمة الطعام في الغرف\ الفلل

321 Km | 3 Hr 15 Min

Al Samha

Anantara
Al Yamm
Villa Resort

Al Rahba Hospital

Abu Dhabi
International
Airport

ABU DHABI
Al-aryam
Island

Mussafa

Delma

Sir Baniyas
Island

Al Yahar
Abu Al Abyad

AL AIN

Anantara
Al Sahel
Villa Resort

Emirates National
Auto Museum

Al Ruwais
Al Mirfa

Tarif

Al Hamra

E65

االستجمام والترفيه
•

حوض سباحة ذو تصميم مميز

•

غرفة تمارين رياضية  -مركز رياضي
على مدار  ٢٤ساعة

اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ

•

نادي لألطفال والمراهقين

•

حصص تعليم الطهي

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺠﺘﺎز ﻣﺘﺤﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ اﻟﻴﺴﺎر ،واﺻﻞ
اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻤﺎ ﻳﻘﺎرب  154ﻛﻢ.
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﻤﻴﻢ ،ﺳﺘﺸﺎﻫﺪ ﻣﺤﻄﺔ ﺑﺘﺮول
ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرك .ﺧﺬ اﻻﺳﺘﺪارة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮول
)ﺳﺘﺮى ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ( .ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ،ﺧﺬ أول ﻳﻤﻴﻦ
ﺧﻼل اﻟﺒﻮاﺑﺎت واﺗﺒﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻤﺴﺎﻓﺔ  12ﻛﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﺻﻮل
إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻊ.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

اﺗﺠﻪ إﻟﻰ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﺒﺮ ﺷﺎرع اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ E11
Asab
Taraq

E65

يتميز بجلسات يوغا ،ستوديو تمارين أيروبيك،

•

 321ﻛﻢ |  3ﺳﺎﻋﺎت و 15دﻗﻴﻘﺔ

 203ﻛﻢ | ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ و 8دﻗﺎﺋﻖ
ﺧﺬ ﻃﺮﻳﻖ  E11ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﻤﺼﻔﺢ/ﻃﺮﻳﻒ/اﻟﻤﺮﻓﺄ .ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
 15ﻛﻢ ،ﺧﺬ اﻟﻤﺨﺮج رﻗﻢ  305إﻟﻰ ﺣﻤﻴﻢ .ﻋﻨﺪ أول دوار ،ﺧﺬ
اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﻳﻠﻴﻪ اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺪوار اﻟﺘﺎﻟﻲ إﻟﻰ
ﻃﺮﻳﻖ  E65اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ ﺣﻤﻴﻢ.

غرفة حمل األوزان وتمارين الكارديو.

Zayed City

اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻦ دﺑﻲ

Hameem

Bateen Liwa

ﺑﻌﺪ أن ﺗﻌﺒﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺣﺒﺔ وﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺮﺣﺒﺔ ،ﺧﺬ ﻣﺨﺮج اﻟﺸﻬﺎﻣﺔ ﺻﻌﻮد
ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺴﺮ ،واﺗﺒﻊ اﻟﻼﻓﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ
إﻟﻰ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ /ﻃﺮﻳﻒ /اﻟﻐﻮﻳﻔﺎت.
واﺻﻞ اﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ  E11واﺗﺒﻊ
اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎدﻣﻴﻦ
ﻣﻦ أﺑﻮﻇﺒﻲ.

رحلة إلى أعماق الروح العربية
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•

تدليــك متنــوع ،تجارب ســبا للجســم،
أقنعــة فيشــل وعالجــات مميــزة

•

ســبعة أجنحــة عالجيــة فاخرة
لألفــراد واألزواج

•

منطقــة لالســترخاء مــع إطالالت رائعة
علــى الصحــراء

• مناطــق خاصــة لتغييــر المالبــس للرجــال
وللســيدات

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

•

تجــارب للتمتــع بالعافيــة

•

اثنيــن مــن أحــواض الجاكوزي الســاخنة

•

حصــص خاصــة لليوغــا

•

غرفتــي بخــار

•

عــرف ثلج

•

ســاونا

رحلة إلى أعماق الروح العربية
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واحة للحيوية
والشباب المتجدد

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

غمس في الرفاهية العربية وأنت تنعم
بالطقوس القديمة التي تجمع بين الممارسات
المعاصرة والمكونات األصلية في سبا أنانتارا
المميز بمعنى الكلمة .اختر من بين مجموعة
من تجارب العافية التي نقدمها لك في
األجنحة الخاصة وأجنحة األزواج على حد سواء،
بما في ذلك تجربة الحمام المغربي وطقوس
السبا الصحراوية.

رحلة إلى أعماق الروح العربية
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لحفالت الزفاف األكبر والرسمية بدرجة أكبر ،تعتبر قاعة
ليوا للمناسبات هي مكان الرائع واألنيق مع شرفة جميلة.
يستوعب هذا المكان المميز ما يصل إلى  140ضيفًا ،مما يجعله
مثاليًا لتناول العشاء واالستمتاع بالترفيه .كما تم تجهيز
القاعة بمدخل خاص واستقبال ونظام  ،AVوبالتأكيد ستكون
اإلطالالت الصحراوية متعة ال مثيل لها.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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حفالت الزفاف

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

يعتبر قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة
أنانتارا من األماكن القليلة والساحرة إلقامة
حفل زفاف مذهل .بالنسبة للذين يتطلعون
إلى تبادل العهود وسط األهل واألقارب ،يسرنا
أن نقدم باقة فيال الزفاف لما يصل
إلى  10ضيوف .تتضمن هذه التجربة مائدة
عشاء في أجواء من الخصوصية في الفيال
باإلضافة إلى مجموعة من لمسات أنانتارا
التي ال حدود لروعتها.
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بمجرد أن تأخذك اإلبل إلى الموقع ،بينما تغمرك
أشعة شمس الغروب ،سنمتعك بعرض الصقور
المذهل وجري كالب السلوقي والمشاوي العربية
الكالسيكية في أجواء آسرة ال مثيل لها.
بالنسبة لمن يودون قضاء الليل في خيمة تقليدية،
سيتمتعون عند الصباح بمحطة الطهي المباشر
والرماية والتزلج على الرمال وركوب الخيل ،قبل
العودة إلى المنتجع.
مخيم النجوم هو تجربة فريدة من العمل بمعنى
الكلمة ،وبعيدة كل البعد عن قلق الحياة اليومية،
وتتيح لك فرصة االنغماس في روح الجزيرة العربية.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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اشعر برمال الزمن وهي تتخلل بين
أصابعك ،بينما تنعم أنت وضيوفك
بالدالل بأمسية رائعة في مخيم خاص
بك ،حيث األجواء الصحراوية تحت أضواء
النجوم المتأللئة.

مخيم النجوم

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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المسرح

غرفة
المحاضرات

قاعة ليوا

300

180

108

-

64

200

350

قاعة ليوا أ

72

36

30

30

25

50

100

قاعة ليوا ب

72

36

30

30

25

50

100

قاعــة احتفاالت ليوا ج

72

36

30

30

25

50

100

قاعــة احتفاالت ليوا أ +ب

154

70

66

-

45

120

250

قاعــة احتفاالت ليوا ب+ج

-

-

-

-

-

120

250

قاعة عنترة

-

-

-

10

-

-

-

قاعة عبلة

-

-

-

10

-

-

-

طابق الميزانين

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

كاباريه

غرفة اجتماعات
مجلس اإلدارة

على شكل
حرف U

والئم

استقبال

المساحة الكلية
بالمتر المربع

ارتفاع السقف

عرض الباب م

قاعة ليوا

25 x 14.5

362.5

5.3

1.90

قاعة ليوا أ

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

قاعة ليوا ب

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

قاعــة احتفاالت ليوا ج

8.2 x 14.5

118.9

5.3

1.90

قاعة عنترة

4.6 x 6.5

29.9

5.3

1.90

قاعة عبلة

4.6 x 6.5

29.9

5.3

1.90

منطقة التحضيــر للفعاليات

5.75 x 31

178

4

1.90

شرفة ليوا

18.25 x 5.8

107

-

-
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يوفر المنتجع قاعة ليوا للضيوف الباحثين عن استضافة حدث
خاص بالشركات أو ترفيهي ،والتي تتسع لما يصل إلى  250ضيفًا
وغرف لالجتماعات التنفيذية ضمن أعلى المستويات،
مع إطالالت خالبة بال انقطاع ومجموعة من المساحات
الفريدة في الهواء الطلق ،والمحاطة بالكثبان الرملية المذهلة
 -مثالية للمناسبات الحميمية والكبيرة على حد سواء.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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استضافة أحداث ًا
ُتبهر الحاضرين

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

يقع قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا في
منطقة الربع الخالي األسطورية وتحيط به الكثبان
الرملية الذهبية ،ويعتبر وجهة فخمة يتطلع لها
حد سواء.
رجال األعمال والباحثين عن المتعة على ٍ
العديد من األماكن تجسد روعة األناقة العربية
الخالصة ،والتي تبرزها مجموعة آسرة من تجارب
الطهي وأسلوب الحياة التي قد يمكن تخصيصها
للحدث والمناسبة التي تستضيفها.
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أنشطة صحراوية
استكشف أسرار الصحراء وجميع جوانبها
المثيرة مع مجموعة مختارة من األنشطة
المثيرة والمليئة باالسترخاء ،تحت إشراف
مرشدين متمرسين ومصممة لالستمتاع بها
من قبل جميع األعمار.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

القيادة في الصحراء
جوالت مشي في الصحراء
الصعود على ظهور الجمال
ركوب الخيل
قيادة السيارات فوق الكثبان الرملية
ركوب دراجات هوائية بعجالت كبيرة
التزلج على الرمال
عرض الصقور وكالب السلوكي
يوغا
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دايننغ باي ديزاين

شواء في الفلل

تجارب طعام ذات طابع حميمي يتم
ابتكارها خصيصًا في وجهات حصرية
حول المنتجع.

تجارب طعام ذات طابع حميمي يتم
تلذذ بروائح الشواء الشهية مع تجربة
طعام حميمية ضمن أجواء مريحة
للغاية في الفيال الخاصة بك ،والتي
يتم تحضيرها من قبل شيف شخصي.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

سبايس سبونس
تع َّلم أسرار الطهي لمطابخ دول الشرق األوسط
بينما يشرحها لك أحد طهاة المطعم.
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تجارب تأسر القلوب

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

ارتق بمستوى إقامتك في المنتجع من
ِ
خالل تجارب ال ُتضاهى ستنال إعجابك
بالتأكيد سواء كنت من الباحثين عن
المغامرات أو من عشاق الثقافة.
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الليوان
انغمس في روعة األجواء العربية الغنية في ردهة
اللوبي المميزة في المنتجع .استمتع بوجبة خفيفة
فاخرة على الغداء أو كوب من الشاي بالنعناع خالل
فترة ما بعد الظهيرة أو بالشيشة على الشرفة وقت
غروب الشمس.

لواحة

الفلج

خالل األشهر الباردة ،يقدم مطعم الفلج
تجربة طعام رائعة على الطريقة البدوية،
تكتمل روعتها بالنكهات الفريدة التي تتميز
بها المأكوالت الشرق أوسطية .انغمس في
جمال التقاليد المحلية وانعم باالسترخاء
على مقاعد مستوحاة من الجلسات العربية
وأنت تتناول العشاء على أضواء
النار المشتعلة.

استمتع بوليمة شواء لذيذة تكتمل باألطباق
البدوية والشرقية ،تليها مجموعة مختارة من
الحلويات اللذيذة ونكهات الشيشة والخبز
الطازج من الزرب التقليدي.

مالذ لالستمتاع باألطباق اللذيذة .تذوق ما تفضله من
أشهى المأكوالت الشرق أوسطية والعالمية بلمسة من
الذوق اإلماراتي.

غدير
ُاشعر باالسترخاء مع مشروب منعش أثناء استمتاعك
بمذاق الوجبات الخفيفة بجوار المسبح والمأكوالت
الطازجة من فرن البيتزا الجديد .أثناء الليل ،يتحول
المطعم إلى مالذ رومانسي رائع ،ويوفر الونج للشيشة
وقائمة من األطباق المميزة محليًا وفي مطابخ دول
البحر المتوسط.

سهيل
تذوق أفخر أنواع اللحوم في هذه الصالة ومنطقة
الشواء على السطح العلوي ،والتي تشمل اللحوم
المعتقة من الثالجة وفرن جوسبر .استمتع باألجواء
الهادئة والمناظر الخالبة للوادي الموجود في األسفل
أثناء الجلوس على الكراسي المريحة في الهواء الطلق
أو ضمن أجواء مكيفة في الداخل.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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الكثبان الرملية المتموجة واإلطالالت المذهلة
واألطباق الفاخرة تجدونها دائمًا في مطاعمنا
الحائزة على جوائز .اختر ما تفضله من المشروبات
الخاصة في أجواء صحراوية وتلذذ بشرائح اللحم
الشهية وجلسات الطعام العائلية أو اللقاءات
الرومانسية لشخصين في الونج السطح العلوي....
فالخيار لك.

نكهات عالمية ،ومشاعر
بمنتهى السعادة

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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 ٢٩فيال بغرفة نوم واحدة ١٠ ،فلل بغرفتي نوم
و ٣فلل بثالث غرف نوم
االختيار الرائع لقضاء عطلة فاخرة .تتميز كل فيال بمسبح خاص كابانا تحتوي على سرير
للتشمس ودش خارجي ومنطقة لتناول الطعام في الهواء الطلق ،وتكتمل بمشهد
صحراوي مذهل ومساعد شخصي..

فيال أنانتارا بوول بغرفة نوم واحدة
•
•
•
•
•

 ١٣٠متر مربع
إطاللة صحراوية على مد البصر
مسبح خاص
مناطق معيشة داخلية وخارجية

 ١٠فلل رويال بافليون
تقع هذه الفلل المنعزلة والمكونة من غرفة نوم واحدة
مع مسبح خاص ،بعيدًا عن المنتجع الرئيسي ،وتوفر أقصى
درجات الخصوصية مع خدمة مثالية من المساعد الشخصي
والدخول الحصري إلى الجناح الرئيسي.

سرير بحجم ملكي
حوض استحمام ضخم مع دش مطري

•

قوائم الختيار الوسائد والصابون

•

ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة

• شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي
في دي ،أبل تي في وكرومكاست

•

القدرة االستيعابية ٣ :أشخاص بالغين

فيال أنانتارا فاملي بوول بغرفتي نوم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ١٩٠متر مربع
إطاللة صحراوية على مد البصر
مسبح خاص
مناطق معيشة داخلية وخارجية
سرير بحجم ملكي أو توين
حوض استحمام ضخم مع دش مطري
قوائم الختيار الوسائد والصابون
شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي
في دي ،أبل تي في وكرومكاست
ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة
القدرة االستيعابية ٥ :أشخاص بالغين

فيال أنانتارا فاملي بوول
بثالث غرف نوم
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

 ٢١٠متر مربع
إطاللة صحراوية على مد البصر
مسبح خاص
مناطق معيشة داخلية وخارجية
 ٢سرير بحجم ملكي أو توين
حوض استحمام ضخم مع دش مطري
قوائم الختيار الوسائد والصابون
شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي
في دي ،أبل تي في وكرومكاست
ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة
القدرة االستيعابية ٧ :أشخاص بالغين
رحلة إلى أعماق الروح العربية
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 ٧٠غرفة ديلوكس جاردن
و ٤٢غرفة ديلوكس بالكوني
تتميز هذه الغرف بألوان ترابية وأقمشة أصلية
فاخرة ،كما تحتوي على ثريات برونزية تخلق
أجواء دافئة تنسجم مع تصاميم الموزاييك
المذهبة.

غرف الزاوية المجهزة بشكل جميل في الطابق
العلوي تعتبر مزيجًا مثاليًا يجمع بين أجواء
المعيشة الداخلية والخارجية.

هذه األجنحة الواقعة في الطابق األرضي ،توفر
غرف معيشة بمساحات واسعة مع تيراس
كبيرة وحديقة.

•

 ٥٠متر مربع

•

 ١٠٦متر مربع

•

غرفة زاوية مع إطاللة صحراوية بانورامية

•

إطاللة صحراوية بال انقطاع

•

الونج خاص في الشرفة

•

شرفة خاصة مطلة على الحديقة

سرير بحجم كينغ

•

غرفة معيشة منفصلة

•

حجرة إلعداد األطعمة والمشروبات

•

سرير بحجم كينغ

•

حوض استحمام ضخم مع دش مطري

•

قوائم الختيار الوسائد والصابون

•

 ٤٥متر مربع

•

إطالالت صحراوية بال انقطاع

•

•

شرفة خاصة مطلة على الحديقة

•

•

حوض استحمام ضخم مع دش مطري

سرير كينغ أو توين

•

•

قوائم الختيار الوسائد والصابون

حوض استحمام ضخم مع دش مطري

•

قوائم الختيار الوسائد والصابون

• شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي
في دي ،أبل تي في وكرومكاست

•

ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة

• شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي في
دي ،أبل تي في وكرومكاست
• القدرة االستيعابية :شخصين
بالغين  +طفل واحد.

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا

 ٢٨غرفة ديلوكس تيراس

أجنحة أنانتارا بغرفة نوم واحدة

•

ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة

• القدرة االستيعابية :شخصين
بالغين  +طفل واحد

• شاشة تلفاز ،ميديا بوكس ،مشغل دي
في دي ،أبل تي في وكرومكاست.
•
•

ماكنة نيسبريسو إلعداد القهوة
القدرة االستيعابية ٣ :أشخاص بالغين
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يتميز المنتجع بغرف وأجنحة وفلل يبلغ عددها
 206مكان لإلقامة ،تحيط بها مناظر صحراوية،
ويعتبر كل منها مالذًا رائعًا تم تجهيزه بوسائل
الراحة الحديثة واألقمشة على طراز الشرق األوسط
الفاخرة والثريات البرونزية وأحواض االستحمام
بدءا من
الضخمة ودشات االستحمام المطريةً .
الغرفة ديلوكس جاردن إلى فيال أنانتارا مع حوض
السباحة المكونة من ثالث غرف نوم ،تتمتع كل
غرفة بمساحة فسيحة وإطالالت خالبة ال تنتهي
المطلة على صحراء الربع الخالي باإلضافة إلى
مساحات خاصة من أجلك كي تستمتع بها.

وفي الوقت ذاته ،تعتبر فلل رويال بافليون في
المنتجع بمثابة مالذات فخمة ال يتمتع بمزاياها
سوى القليل .تقع هذه الفلل بعيدًا عن المنتجع
الرئيسي ،وهي أقرب ما تكون فلل شخصية،
وتتميز بغرفة نوم واحدة بحجم كينغ ومنطقة
معيشة وتناول طعام منفصلة ومسبح صغير
خاص والمزيد.

استيقظ على شعور
بمنتهى السعادة

قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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اإصنع لحظات خالدة في أجواء
صحراوية فخمة
قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا
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إنعم باالسترخاء والسكينة واشعر بسحر جاذبية
منطقة الربع الخالي في قصر السراب منتجع
الصحراء بإدارة أنانتارا
الحائز على جوائز والذي تم تجديده مؤخرًا .يحتفل
المنتجع بعشرة أعوام من الفخامة المطلقة،
ويفخر بأن يقدم لضيوفه المميزين مجموعة من
أماكن اإلقامة الفخمة والنكهات اللذيذة واألنشطة
الصحراوية المثيرة باإلضافة إلى مزيج مميز يجمع بين
الدالل والضيافة العربية والسحر المعاصر.
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