
برنامج أنشطة وفعاليات عيدي الفطر واألضحى 2019



جلسة تأمل وفطور عىل الشاطئ الجنويب

عشاء أمام الشاشة الفضية يف ذا دايركرتز كت

وجبة عشاء تحت سامء مرصعة بالنجوم يف سو ستارسرتك

بوفيه رشق أوسطي يف مطعم سو فرششواء مالديڤي يف مطعم زهري

مائدة الشيف أوكاِبه يف مطعم سو إماجنتڤ

 استمتع بألذ وأشهى األطباق املختارة بعناية من أطايب مطابخ الرشق األوسط

.ضمن إطار مائدة مفتوحة تلبي جميع األذواق والتفضيالت

 استمتع بألذ نكهات السويش، التي يحرضها الشيف أوكاِبه، كبري الطهاة الياباين

 املرموق عاملياً يف مطعم سو إماجنتڤ. وقبل انضاممه إىل فريق سونيڤا، عمل

.الشيف أوكاِبه يف مطعم حاصل عىل نجمتي ميشالن

 انضم إلينا يف جلسة تأمل صباحية مع انبثاق أول أشعة الشمس، لتبدأ نهارك

 بذهن صايف وقلب ينعم بالسكينة. ويعقب الجلسة فطور صحي ومغذي عىل

.شاطئ البحر

 استمتع بباقة من ألذ أطباق ونكهات املطبخ الياباين، يحرضها كبري الطهاة

 نييك، ومن ثم استمتع مبشاهدة فيلم يلهم األحاسيس يف أول دار سينام مشيد

.عىل مياه املحيط بجزر املالديڤ

 تأمل روعة النجوم من خالل أول مرصد فليك مشيد عىل مياه املحيط يف جزر

 املالديڤ، واستمتع مبا لذ وطاب من نخبة األطباق املعارصة. ويوفر املرصد

 أربع طاوالت طعام تتوزع حوله، ويدير الجلسة عامل الفلك املقيم يف منتجعنا،

 حيث يقدم رشحاً وافياً للضيوف حول القبة الساموية والكواكب وتشكيالت

.النجوم الظاهرة للعيان

 تعرف عىل نكهات وتوابل الشواء املالديڤي التقليدية املميزة واستمتع بوجبة

.عشاء عىل شاطئ البحر تزينها باقة من األنشطة الرتفيهية التي تناسب الجميع

بوفيه آسيوي يف ذا چاذرينچ

الفطور يف مطعم سو فرش

عش حياة روبنسون كروزو عىل الشاطئ الجنويب

الفطور عىل الشاطئ الشاميل

الغداء يف مطعم كراب شاك
 استمتع بألذ أطباق الكابوريا الرسيالنكية املحرضة باستخدام توابل الكاري، أو

 كابوريا والية أالسكا األمريكية، أو كابوريا منطقة كامتشاتكا الروسية. وجميع

 أنواع الكابوريا هذه تشتهر بجودتها بتميزها عىل مستوى العامل، ويجري

.تقدميها بشكل دوري أسبوعياً

 مائدة مفتوحة تضم باقة من نخبة أطباق ونكهات مطابخ منطقة جنوب رشق

 آسيا، تم اختيارها بعناية من قبل كبار الطهاة يف سونيڤا لتقدم للضيوف ملحة

.متميزة عن مطابخ هذه املنطقة عىل نحو يلبي جميع األذواق

 ابدأ نهارك بوجبة فطور صحية ومغذية، تشمل أطباق حارة وباردة مميزة من

.شتى مطابخ العامل، إىل جانب عصائر طازجة محرضة حسب الطلب

 نزهة مقتبسة من مجريات رواية روبنسون كروزو عىل الشاطئ الجنويب،

.تتخللها فرصة للسباحة يف املياه الالزوردية، ومن ثم وجبة غداء شهية ومميزة

 استمتع بإطاللة مختلفة متاماً عن باقي إطالالت املنتجع، وتلذذ بوجبة فطور

.شهية عىل رمال الشاطئ الشاميل الناعمة



رحلة إىل جزيرة كودافري وغداء يف املقهى الشعبي

رحلة ملراقبة الدالفني عند الغروب

وجبة عشاء تحت سامء مرصعة بالنجوم يف سو ستارسرتك

ندوة حول األحياء البحرية

شواء عىل أنغام املوسيقى الحية

الغداء يف مطعم ذا چاذرينچ

 تلذذ بأفخر وأفضل أنواع اللحوم واملأكوالت البحرية املخصصة للشواء،

 واستمتع بنغامت مرهفة يعزفها موسيقيون متميزون، واسرتِخ تحت سامء

.املالديڤ الرائعة املرصعة بالنجوم، بينام تتهادى أمواج املحيط عىل الشاطئ

 يقدم مطعم ذا چاذرينچ العائم عىل مياه املحيط باقة متنوعة من أشهى

 األطباق واملرشوبات طوال اليوم وحتى املساء. ومع غروب الشمس، يبدأ

 املطعم بتقديم مقبالت وكاناپيه محرضة من مواد عضوية، كام يوفر مجموعة

.واسعة من العصائر والكوكتيالت واملرشوبات الروحية والكحولية

 رحلة بالقارب الرسيع إىل جزيرة كودافري املتميزة مبجتمعها املحيل الذي

 واظب منذ نشأته عىل تبني منط حياة يراعي االستدامة البيئية، حتى أن

 الجزيرة أشبه ما تكون بجنة عىل األرض. وهي جزيرة صغرية تقطن فيها 600

 نسمة وتعتاش عىل الصيد، حيث توفر هذه الرحلة فرصة نادرة لالطالع عىل

 أجواء الحياة املحلية. ويتخلل الرحلة زيارة إىل املقهى الشعبي بالجزيرة، والذي

 يقدم أطباقاً مالديڤية شهية. الرجاء ارتداء مالبس محتشمة تراعي التقاليد

.املحلية

 رحلة بالقارب تنطلق قبيل الغروب ملشاهدة الدالفني يف بيئتها الطبيعية،

.يتخللها تقديم أفخر أصناف الشمپانيا والكاناپيه الطازجة

 تأمل روعة النجوم من خالل أول مرصد فليك مشيد عىل مياه املحيط يف جزر

 املالديڤ، واستمتع مبا لذ وطاب من نخبة األطباق املعارصة. ويوفر املرصد

 أربع طاوالت طعام تتوزع حوله، ويدير الجلسة عامل الفلك املقيم يف منتجعنا،

 حيث يقدم رشحاً وافياً للضيوف حول القبة الساموية والكواكب وتشكيالت

.النجوم الظاهرة للعيان

 تقدم عاملة األحياء البحرية املقيمة يف منتجعنا ندوة حول مجموعة من األحياء

 واملخلوقات البحرية الفريدة من نوعها، وتسلط األضواء عىل معايري االستدامة

.والتحديات الراهنة التي تواجهها البيئة البحرية يف يزمنا هذا

درس يف مبادئ الطبخ الصيني

احتفالية الغروب

شواء صيني عىل الشاطئ الشاميل
 استمتع بألذ أطباق ونكهات الشواء املختارة من مطابخ الصني العريقة، والتي

 يجري تحضريها جميعاً عىل الشاطئ، بينام يسرتخي الضيوف عىل رماله

.الناعمة

 تعلم كيف تحرض أطباقك الصينية املفضلة عىل يدي أبرز كبار الطهاة يف عامل

 املطبخ الصيني، حيث يقدمون لك رشحاً مستفيضاً حول املكونات والبهارات

.والتوابل املستخدمة، واستمتع مبا حرضته من أطباق شهية عقب انتهاء الدرس

 استمتع مبشهد غروب يحبس األنفاس عىل الشاطئ الشاميل، بصحبة خبري

 النبيذ كونراد، الذي يقدم للضيوف مجموعة من أجود أنواع النبيذ املرشوبات

.التي تالئم هذا املنظر الساحر



نادي سونيڤا الصحي

جلسات تصوير وڤيديو

مدرسة سوليني للغوص

صالة چزورسرتاسن للمجوهرات
 يضم املنتجع صالة خاصة تضم أحدث مجموعة من مجوهرات چزورسرتاسن

 الحرصية، والتي ال يجري تصنيع أكرث من قطعة واحدة منها فقط. وتشتهر

 هذه العالمة املتألقة يف عامل املجوهرات بحرصيتها واختيارها لتصاميم تتحىل

 بأرقى مستويات اإلبداع واألناقة، وتواكب تبدل وتتايل صيحات املوضة. وميكن

.الرتتيب لعرض هذه املجوهرات بشكل خاص يف ڤيلتك

 تفتح الصالة أبوابها كل يوم من  10.00 صباحاً ولغاية 1.00 بعد الظهر، ومن

.4.00 بعد الظهر ولغاية 9.00 مساًء

 يتخذ نادي الصغار من مطعم ذا چاذرينچ مقراً له، كام ينظم أنشطته يف

 مختلف أنحاء الجزيرة، والتي تشمل ألعاب وبرامج ترفيهية وتثقيفية مختارة

 بعناية، يرشف عليها متخصصون يف رعاية األطفال واليافعني، ابتداًء من عمر

 4 سنوات فام فوق. ويستقبل النادي الصغر تحت سن الرابعة، إال أنه يتوجب

 عىل أحد الوالدين، أو املربية الخاصة، مرافقتهم طوال الوقت. كام يتوجب

.تسجيل األوالد من قبل أهاليهم وملء الطلب الخاص

 يفتح النادي أبوابه يومياً من 10.00 صباحاً ولغاية 6.00 مساًء )اسرتاحة الغداء

.2.00-1.00 بعد الظهر(، ويوم الجمعة من 10.00 صباحاً ولغاية 5.00 مساًء

 التقط أجمل ذكريات اإلجازة يف جزر املالديڤ واحملها معك إىل الوطن أو

 شاركها مع العائلة واألصدقاء، حيث يوفر فريق التصوير املقيم يف املنتجع

 خدمات تلبي مختلف احتياجاتك ضمن هذا اإلطار. كام يوفر الفريق كامريات

.چو پرو لإليجار

أنشطة ورياضات مائية
يوفر سونيڤا جاين مركز لألنشطة والرياضات املائية يقدم للضيوف باقة شاملة 

ومتنوعة من األنشطة والرياضات املائية، مثل ألواح التجديف وقوفاً وقوارب 

الكاتاماران وألواح التزلج الرشاعي وقوارب التجديف. كام يوفر املركز دروساً يف 

السباحة والغطس ومراقبة األسامك يقدمها مدربون متخصصون ومؤهلون.

املركز مفتوح يومياً ما بني الساعة 9.30 صباحاً و6.00 مساًء )يتوقف التسجيل 

الساعة 5.00 مساًء(.

:للحجز، الرجاء االتصال بنا أو مراسلتنا

4511000-124-91+

reservations@soneva.com

soneva.com

ركن مثايل لالسرتخاء ونسيان أعباء الحياة املعارصة، يقدم باقات عالج ومساج 

متخصصة ومنتقاة بعناية طوال أيام األسبوع.

يفتح النادي أبوابه يومياً من 10.00 صباحاً ولغاية 8.00 مساًء )تبدأ آخر جلسة 

الساعة 7.00 مساًء(.

نادي الصغار )مقصور عىل األوالد وأهاليهم(

يضم املنتجع فرعاً ملدرسة سوليني للغوص تفتح أبوابها عىل مدار العام، وتوفر دروساً 

صباحية ومسائية يف الغوص، حيث يحصل املشرتك عىل شهادة دولية يف الغوص 

)پادي(.


