ACTIVITY

DURATION

PRICE (AED)

EXCLUSIVE
PLATINUM
PACKAGE

AGE
RESTRICTION

Nature & Wildlife
Drive

1.5 hours

250 per adult
100 per child*

1750 PER CAR
MAX 7 PERSONS

1 & above

Culture & History
Tour

1.5 to 2 hours

235 per adult
100 per child*

1750 PER CAR
MAX 7 PERSONS

1 & above

Land Sailing

45 min to
1 hour

280 per adult
220 per child*

840
MAX 3 PERSON

8 & above

Take the sea into your own hands while paddling through the Arabian Gulf coast of Sir Bani
Yas island. This is a great way to get your daily exercise, but you will also have amazing
opportunities to view sea life beneath your kayak. All participants must be confident
swimmers. Wearing clothing appropriate for water is highly recommended. Towels will be
provided.

6 & above

Try your hand at archery by shooting with a bow and arrow towards a stationary target. Avoid
wearing loose clothing. We advise applying sunscreen and wearing a hat.

10 & above

This biking route takes you into the wildlife park and consists of off-road trails and some
adventurous uphill climbs. Please wear comfortable clothing, closed or sport shoes.
Sunscreen is advised. This activity is available for experienced bike riders from the age of 10
upwards.

1500
MAX 7 PERSONS

1 & above

This biking route is a more family-orientated trail. It consists of mainly on-road biking outside
of the park. Please wear comfortable clothing, closed or sport shoes. Sunscreen is advised.
Child buggies are available upon request. Children 6 years and over need to be able to ride a
bicycle without the help of training wheels.

1500
MAX 7 PERSONS

170 per adult
85 per child*

Archery

1 to 1.5 hours

145 per adult
75 per child*

1.5 hours

165 per adult
85 per child*

Mountain Biking
Easy Route

1 to 1.5 hours

125 per adult
65 per child*

Nature Walk

1.5 hours

145 per adult
75 per child*

1750 PER CAR
MAX 7 PERSONS

6 & above

Wadi Walk

1.5 hours

145 per adult
75 per child*

1750 PER CAR
MAX 7 PERSONS

6 & above

Discover
Conservation

1.5 hours

200 per adult
80 per child*

1750 PER CAR
MAX 7 PERSONS

1 & above

250 per adult or
child*

2000
MAX 6-8
PERSONS

30 min to 45 min

Horse Riding
Bush Trail

Horse Riding
Wildlife

1 to 1.5 hours

1.5 to 2 hours

300 per adult or
child*

500 per adult or
child*

Learn about Sheikh Zayed's legacy, local history and different archaeological sites found on
the island such as the 600 A.D. Christian Monastery.

Enjoy a fun day out, riding our land sail karts and experience a thrill that you have never
experienced before! Please wear comfortable clothing, closed or sport shoes. Helmets and
safety equipment will be provided. Activity is subject to weather and wind conditions.

1.5 hours

Horse Riding
Dune Ride

Visit the Arabian Wildlife Park and enjoy an adventure in 4X4 vehicles led by our expert
guides. Sir Bani Yas Island is home to more than 30 species and 15,000 animals.

8 & above

Sea Kayaking

Mountain Biking
Advanced Route

INFORMATION

1500
MAX 7 PERSONS
1500
MAX 7 PERSONS

2500
MAX 4 PERSONS

Enjoy spotting wild animals on foot in a safe area of the Arabian Wildlife Park. Please wear
comfortable clothing, closed or sport shoes. Hat and sunscreen are advised.

Take some time to stroll through some of Sir Bani Yas Island’s rugged mountains and
discover information about the specific geological activities on the island. Please wear
comfortable clothing, closed or sport shoes. Hat and sunscreen are advised.
Discover our breeding and conservation efforts on Sir Bani Yas Island and meet some of the
animals that are involved in these projects.

4 & above

Suitable for beginners or those without experience in horse riding.
Gain a 30-45 minute experience on one of our beautiful Arabian horses.
The ride goes through the trees and over the sand dunes. Riders will be led by an experienced
guide. Long trousers, socks and sunscreen are advised. Helmet, boots and chaps are provided.
Weight limit is 85 kg.

10 & above

Suitable for intermediate level riders, who are able to control a fit horse in an open area
without any assistance. Riders should possess a balanced seat in walk, trot and canter. This
ride takes you through the bush, spotting some of our native animals and onto some nice
sandy tracks for the opportunity to have a trot and canter. Helmets, boots and chaps are
provided. Weight limit is 85 kg.

14 & above

Suitable for advanced riders who are able to confidently control a fit, forward going horse in an
open area in walk, trot and canter. The Wildlife Ride takes you into the southern area of the
wildlife park where you can try and get up close to some of our beautiful animals. There will be
some amazing photo opportunities and the chance for a good trot and canter if you desire.
Helmet, boots and chaps are provided. Weight limit is 85 kg.

3000
MAX 3 PERSONS

Terms and Conditions
* Please note that booking must be done and confirmed before the activity commences.
* Rates are quoted in AED and are subject to 10% service charge, 6% tourism fee and 4% municipality fee.
* Children under the age of 16 MUST be accompanied by an adult & all children younger than 2 years are free of charge.
* Please see activities desk and confirmation form for full terms and conditions of participation.
* Activities are subject to availability and weather conditions and may be cancelled or changed at short notice.
* Activity duration starts from hotel pick-up until hotel drop-off.
Cancellation Policy
* Morning activities should be cancelled before 7.30 pm the night before.
* Afternoon activities should be cancelled before 12.00 noon on the same day.
* Any no-show and last minute cancellations are charged to your room at full price.
* Any changes in number of participants should be advised according to the above cancellation policy.

الباقة البالتينية
الحصرية

األعمار المسموح
بها

معلومات

األنشطة

المدة

األسعار
(بالدرهم اإلماراتي)

 ١٧٥٠للسيارة
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ١فأكثر

قم بجولة بسيارات الدفع الرباعي في منتزه الحياة البرية العربية ،واستمتع بمغامرة تحت إشراف مرشدينا
المتخصصين .إن جزيرة صير بني ياس هي موطن أكثر من  ٣٠من أصناف الكائنات الحية و ١٥٠٠٠
حيوان.

جولة اكتشاف الطبيعة والحياة البرية

ساعة ونصف

 ٢٥٠للشخص البالغ
 ١٠٠للطفل*

 ١فأكثر

تعرّف على إرث الشيخ زايد والتاريخ المحلي ومختلف المواقع األثرية الموجودة على أرض الجزيرة مثل
الدير المسيحي الذي يعود لسنة  ٦٠٠ميالدية.

جولة الثقافة والتاريخ

من ساعة ونصف
إلى ساعتين

 ٢٣٥للشخص البالغ
 ١٠٠للطفل*

٨٤٠
 ٣أشخاص كحد أعلى

 ٨فأكثر

استمتع بيوم كامل تتخلله أجواء المرح والمتعة بركوب عربات اإلبحار على الرمال وعش أجواء اإلثارة
الحقيقية التي لم يسبق لك تجربتها من قبل! يرجى ارتداء مالبس مريحة وأحذية مغلقة أو رياضية .وسيتم
توفير قبعات ولوازم السالمة للمشاركين .يخضع النشاط ألحوال الطقس وسرعة الرياح.

اإلبحار على الرمال

من  ٤٥دقيقة إلى
ساعة

 ٢٨٠للشخص البالغ
 ٢٢٠للطفل*

١٥٠٠
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ٨فأكثر

تجربة متكاملة في عالم البحار الواسع تعيشها بكل حواسك عند قيامك بالتجديف في الخليج العربي
المحاذي لجزيرة صير بني ياس .إنها طريقة رائعة لممارسة تمارينك اليومية ،ولكنك ستحظى أي ً
ضا
بفرص مدهشة لمشاهدة الحياة البحرية أسفل قارب الكاياك الذي تركبه .هذا النشاط للسباحين المهرة.
وينصح ً
جدا بارتداء مالبس مالئمة للمياه .وسيتم توفير المناشف.

اإلبحار بقوارب الكاياك

ساعة ونصف

 ١٧٠للشخص البالغ
 ٨٥للطفل*

 ٦فأكثر

جرب مهارتك في التصويب بالقوس والسهم تجاه هدف ثابت .يرجى عدم ارتداء مالبس فضفاضة.
وننصح بارتداء قبعة ووضع كريم وقاية من الشمس.

الرماية بالقوس

من ساعة إلى ساعة
ونصف

 ١٤٥للشخص البالغ
 ٧٥للطفل*

١٥٠٠
 ٧أشخاص كحد أعلى

هذا المسار الخاص بركوب الدراجات الهوائية يأخذك إلى منتزه الحياة البرية ويتكون من ممرات وعرة
وبعض تجارب الصعود الصعبة المفعمة بالمغامرات .يرجى ارتداء مالبس مناسبة وأحذية مغلقة أو
رياضية .كما ينصح بوضع كريمات للوقاية من الشمس .هذا النشاط متاح لراكبي الدراجات المهرة بعمر
 ١٠أعوام فأكثر.

ركوب الدراجات الجبلية – المسار المتقدّم

ساعة ونصف

 ١٦٥للشخص البالغ
 ٨٥للطفل*

١٥٠٠
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ١٠فأكثر

ركوب الدراجات الجبلية – المسار السهل

من ساعة إلى ساعة
ونصف

 ١٢٥للشخص البالغ
 ٦٥للطفل*

١٥٠٠
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ١فأكثر

هذا المسار الخاص بركوب الدراجات الهوائية هو أكثر مالءمة للعائالت .فهو يشتمل على الركوب بشكل
أساسي على الطرقات خارج المنتزه .يرجى ارتداء مالبس مريحة وأحذية مغلقة أو رياضية .كما ينصح
بوضع كريمات للوقاية من أشعة الشمس .عربات األطفال متوفرة حسب الطلب .ويجب أن يمتلك األطفال
بعمر  ٦أعوام فأكثر المقدرة على ركوب الدراجات دون الحاجة إلى عجالت التدريب.

جولة اكتشاف الطبيعة

ساعة ونصف

 ١٤٥للشخص البالغ
 ٧٥للطفل*

 ١٧٥٠للسيارة
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ٦فأكثر

يتضمن النشاط مشاهدة الحيوانات البرية وهي تسير على األقدام في مناطق آمنة ضمن منتزه الحياة البرية
العربية .يرجى ارتداء مالبس مريحة وأحذية مغلقة أو رياضية .كما يوصى بارتداء القبعات ووضع
كريمات للوقاية من الشمس.

رحلة المشي في الوديان

ساعة ونصف

 ١٤٥للشخص البالغ
 ٧٥للطفل*

 ١٧٥٠للسيارة
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ٦فأكثر

اقض بعض الوقت في التجول عبر الجبال الوعرة في جزيرة صير بني ياس ،واكتشف معلومات شيقة
ِ
حول األنشطة الجيولوجية الخاصة على أرض الجزيرة .يرجى ارتداء مالبس مريحة وأحذية مغلقة أو
رياضية .ويوصى بارتداء القبعات ووضع كريمات للوقاية من الشمس.

اكتشف معنى الحماية

ساعة ونصف

 ٢٠٠للشخص البالغ
 ٨٠للطفل*

 ١٧٥٠للسيارة
 ٧أشخاص كحد أعلى

 ١فأكثر

اكتشف جهودنا التي نبذلها في مجال حماية البيئة والحيوانات من االنقرراض فري جزيررة بنري يراس ،وشراهد
بعض الحيوانات التي يتم العمل لرعايتها من خالل هذه المشاريع.

ركوب الخيل على الكثبان الرملية

من  ٣٠دقيقة إلى
 ٤٥دقيقة

 ٢٥٠للشخص البالغ
أو الطفل*

٢٠٠٠
 ٨-٦أشخاص كحد
أعلى

ركوب الخيل بمحاذاة األشجار

من ساعة إلى ساعة
ونصف

 ٣٠٠للشخص البالغ
أو الطفل*

ركوب الخيل وسط الحياة البرية

من ساعة ونصف
إلى ساعتين

 ٥٠٠للشخص البالغ
أو الطفل*

 ١٧٥٠للسيارة
 ٧أشخاص كحد أعلى

٢٥٠٠
 ٤أشخاص كحد أعلى

٣٠٠٠
 ٣أشخاص كحد أعلى

 ٤فأكثر

 ١٠فأكثر

 ١٤فأكثر

الشروط واألحكام
* يجب إتمام الحجز وتأكيده قبل بدء موعد النشاط.
* ُتحسب األسعار بعملة الدرهم اإلماراتي ،وهي تخضع إلضافة  %١٠رسوم خدمة و  %٦رسوم سياحة و %٤رسوم بلدية.
* يجب أن يقوم أحد البالغين باصطحاب األطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٦عامًا ،وال يتم تقاضي أية رسوم عن جميع األطفال تحت سن عامين (.)٢
* يرجى مراجعة مركز األنشطة ونموذج التأكيد لالطالع على جميع أحكام وشروط المشاركة.
* تخضع جميع األنشطة لتوافر األماكن وحالة الطقس ،ويمكن أن يتم إلغاؤها أو إعادة تنظيمها بشكل مفاجئ إذا ما اقتضت الحاجة لذلك.
* ُتحسب مدة النشاط ابتدا ًء من وقت مغادرة الفندق وحتى العودة إليه.
سياسة اإللغاء
* في حال األنشطة الصباحية ،يجب أن يتم اإللغاء قبل الساعة  ٧:٣٠مسا ًء من الليلة السابقة.
* في حال األنشطة المسائية ،يجب أن يتم اإللغاء قبل الساعة  ١٢:٠٠ظهرً ا من نفس يوم النشاط.
* سيتم تغريم الضيف كامل مستحقات النشاط في حال عدم المجيء أو إلغاء الحجز قبل دقائق من بدء النشاط.
* في حال عدم اإلبالغ عن أي زيادة أو نقص في عدد المشاركين ،يتم اتباع ما ًذكر أعاله.

هذا النشاط مناسب للمبتدئين وأولئك الذين ال يتوفر لديهم أدنى خبرة عن ركوب الخيل .احصل على
تجربة تمتد على مدار  ٤٥ - ٣٠دقيقة على ظهر أحد خيولنا العربية الجميلة في رحلة مذهلة بين
األشجار وعلى الكثبان الرملية الساحرة .سيقوم مرشدنا الماهر بقيادة الراكبين .ينصح بارتداء السراويل
الطويلة والجوارب ووضع كريمات للوقاية من الشمس .وسيتم تزويد المشاركين بال ُخ َوذ واألحذية وواقي
السيقان .يجب أال يزيد وزن الراكب عن  ٨٥كجم.
هذا النشاط مناسب ألصحاب الخبرة المتوسطة والذين لديهم القدرة على السيطرة على الخيل في منطقة
مفتوحة دون الحاجة إلى أية مساعدة .كما ينبغي على الراكب أن يكون قادرً ا على المشي والهرولة
والركض .ستأخذك هذه الرحلة في مغامرة بين األشجار لتشاهد بعض حيوانات بالدنا ،وعبر بعض
الطرق الرملية الجميلة لتحظى بفرصة الهرولة والركض .سيتم تزويد المشاركين بال ُخ َوذ واألحذية وواقي
السيقان .يجب أال يزيد وزن الراكب عن  ٨٥كجم.
هذا النشاط مناسب للمحترفين الذين لديهم القدرة على السيطرة على الخيل للمضي قدمًا في منطقة مفتوحة
في المشي والهرولة والركض .ستأخذك جولة ركوب الخيل وسط الحياة البرية إلى المنطقة الجنوبية من
منتزه الحياة البرية حيث يمكنك تجربة االقتراب من بعض حيواناتنا الجميلة والفاتنة .ستكون هناك بعض
الفرص اللتقاط صور مدهشة ،وفرصة للهرولة والركض إن كنت ترغب بذلك .سيتم تزويد المشاركين
بال ُخ َوذ واألحذية وواقي السيقان .يجب أال يزيد وزن الراكب عن  ٨٥كجم.

