
برنامج أنشطة وفعاليات عيدي الفطر واألضحى 2019



وجبة العشاء يف مطعم اإلطاللة أو مطعم السيدة بنز

مائدة فطور مفتوحة رشق أوسطية يف ذا دايننچ روم

رحلة استشكاف خبايا جزيرة كوه كود

مائدة مفتوحة آسيوية

رحلة بحرية حول جزيرة كوه كود

رحلة ملراقبة األسامك يف الحيد املرجاين بجزيرة كوه رايت

 تعرف عىل هذه الجزيرة التي متثل غابة مدارة متكاملة ضمن إطار رحلة

 بحرية خاصة وحرصية، تتهادى فيها فوق مياه املحيط الهادي مبحاذاة واحد

 من أجمل الشواطئ الساحلية يف منطقة جنوب غرب آسيا. وتتوقف هذه

 الرحلة يف قرية آو ياي، التي تعتاش عىل الصيد، للتعرف عىل سبل الحياة

 التقليدية يف تايلند قبيل أن تصل إليها أمواج العوملة والحياة املدنية املعارصة،

 كام يجري تقديم وجبة الغداء يف مطعم تايلندي تقليدي يف القرية، وقوامها

.مأكوالت بحرية شهية تم تحضريها من صيد اليوم

 تبعد جزيرة كوه رايت نحو 10 دقائق بالقارب عن جزيرة كوه كود، وتضم

 حيداً مرجانياً طبيعياً يعد أحد أكرث مواقع الغطس متيزاً يف هذه املنطقة من

 العامل. وإىل جانب الحيد املرجاين الطبيعي، تضم املنطقة عدداً من مشاريع

 األحياد البحرية املصطنعة، والتي تضم منحوتات رائعة تشمل متاثيل لفيل ومنر

 وبقرة وحصان وكلب، حيث تم تشييدها جميعاً عىل مساحات رملية تسمح

.برؤيتها بوضوح من جميع الجهات

 يرشف عىل تحضري وجبات العشاء يف مطعم اإلطاللة كبري الطهاة داين، والذي

 يقدم أطباقاً أشبه ما تكون بقصائد تنضح باأللوان والنكهات، والتي يجري

 توفيق كل صنف منها مع ما يناسبه من أفضل أنواع النبيذ يف العامل. كام ميكن

 تناول وجبة العشاء يف مطعم السيدة بنز، وهي تتخصص يف أطباق ونكهات

.منطقة جنوب تايلند، وتصنف ضمن أبرع كبار الطهاة املحليني يف اململكة

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

 أطايب منطقة الرشق األوسط، إىل جانب أطباق أخرى مميزة من حول العامل،

.وفواكه محلية رائعة، وعصائر طازجة محرضة حسب الطلب

 رحلة إىل قرية آو ياي، التي تعتاش عىل الصيد، تعرفك عىل سبل الحياة

 التقليدية يف مملكة تايلند قبيل أن تصل إليها أمواج العوملة والحياة املدنية

 املعارصة، ومن ثم إىل منطقة كلونغ تشاو للتمتع مبناظرها الرائعة عىل األيكة

.الساحلية والنهر والشالل

 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

بوفيه شواء رشق أوسطي عىل الشاطئ

شاورما دجاج عىل الشاطئ

درس يف مبادئ الطبخ الهندي

سفرة مازة عاملية عىل العشاء
 تلذذ بنكهات منتقاة بعناية من حول العامل، يجري تقدميها عىل شكل أطباق

 مازة صغرية الحجم، تتيح لك تجربة عدد أكرب من ألذ األطباق املشهورة حول

.العامل

 استمتع بألذ وأشهى أطباق الشواء املختارة بعناية من أطايب مطابخ الرشق

 األوسط ضمن إطار مائدة مفتوحة تلبي جميع األذواق والتفضيالت، واسرتِخ

.عىل رمال الشاطئ الناعمة عىل نغامت أمواج املحيط تتهادى جيئة وذهاباً

 أمِض يوماً يزخر باألنشطة والربامج، ومن ثم اسرتِخ عىل رمال الشاطئ الناعمة

.وتلذذ مبذاق الشاورما الخاصة مبنتجعنا

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

 املطبخ الهندي، حيث يقدمون لك رشحاً مستفيضاً حول املكونات والبهارات

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



درس يف مبادئ الطبخ التايلندي

رحلة صيد تايلندية تقليدية

نزهة يف الغابة املدارية

عشاء مطهو يف رمال الشاطئ

رحلة جامعية إىل شالالت كوه كود

وجبة غذاء يف كوخ الفطور

ركن الحلوى يف إڤر سو سپريتد

حفل استقبال عىل رصيف الوصول

رحلة جامعية ملراقبة األسامك يف محمية كوه رانچ

 انضم إىل فريق إدارة املنتجع ضمن إطار حفل استقبال تنظمه اإلدارة يف كل

.أسبوع للتعرف عىل الضيوف، ويتخلله تقديم كاناپيه ومرشوبات منعشة

 شاهد روعة الحياة البحرية حول الشعاب املرجانية بأم عينك. رحلة جامعية

 بالقارب الرسيع ملدة 40 دقيقة إىل محمية كوه رانچ البحرية الوطنية، الزاخرة

 بالشعاب املرجانية واألحياء البحري التي ترسم مبجموعها لوحة فنية طبيعية

.رائعة تنضح باأللوان والتشكيالت

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

 املطبخ التايلندي، حيث يقدمون لك رشحاً مستفيضاً حول املكونات والبهارات

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

 تعرف عىل طرق الصيد التايلندية التقليدية النهارية والليلية. وتنفرد الرحالت

 الليلية عن النهارية بأنها توفر فرصة رائعة لتأمل النجوم خالل الرحلة، حيث

 يجري تنظيم كالً منها يف أفضل مناطق الصيد عىل مقربة من جزر كوه كود

 وكوه رايت وكوه ماي يس، من قبل صيادين محليني محرتفني. وعند العودة إىل

.املنتجع، ميكن الرتتيب لطبخ ما اصطدته عىل يدي كبار الطهاة لدينا

 يقع متنزه كلونغ نام ساي عىل بعد 8 كلم منتجع سونيڤا كريي، حيث تتعرج

الطريق نحوه عرب الغابة املدارية كثيفة ا

 تعرف عىل أساليب طبخ الطعام عرب طمره يف رمال الشاطئ، حيث يجري

 تحضري أشهى املأكوالت البحرية الطازجة التي يتم اصطيادها يومياً، أو أفضل

 أنواع اللحوم املخصصة للشواء. ويتخلل الوجبة فرصة للسباحة يف املياه

 الالزوردية أو ملجرد االسرتخاء فوق املياه الرقراقة عىل منت قارب تجديف أو

.لوح تزلج بانتظار تحضري الوجبة

 رحلة جامعية إىل مجموعة من أجمل شالالت املياه عىل جزيرة كوه كود،

 تتخللها اسرتاحات للسباحة فيها أو ملجرد التمتع بإطالالتها ومناظرها التي

.تحبس األنفاس

 اقطف أصناف الفطر املفضلة لديك بنفسك من كوخ إنبات الفطر الفريد

 من نوعه يف سونيڤا كريي، واستمتع بتناول وجبة مميزة تضم خمس أطباق

 مختلفة قوامها الفطر، حتى أن الحلوى محرضة من الفطر. ويجري تحضري

 الوجبة بقربك عىل مائدة طهي خاصة. ويشتهر منتجع سونيڤا كريي بهذه

 التجربة الفريدة من نوعها، حتى أن أحد مقاطع الڤيديو الذي يصور مجرياتها

.استقطب حتى اآلن أكرث من نصف مليون مشاهدة

 للحلويات مكانة خاصة يف منتجع سونيڤا كريي، حيث توفر ركناً خاصاً أشبه ما

 يكون بالقصص والحكايات، ويضم كل ما قد يخطر عىل بال من چاتوه وتارت

.وموس وغريها



رحلة بحرية عند الغروب

منتجع سيكس سنسز

جلسات يوچا يف منتجع سيكس سنسز

 استمتع مبشهد قّل نظريه لغروب الشمس عىل قارب يتهادى فوق مياه املحيط

 الهادي الالزوردية، يحملك يف جولة حول جزيرة كوه كود. ويتخلل الرحلة

.تقديم أفخر أصناف الشمپانيا والكاناپيه الطازجة

 يضم منتجع سونيڤا كريي فرع من مجموعة نوادي سيكس سنسز الصحية،

 والذي يقدم جلسات مساج وعالج مقتبسة من الرتاث اآلسيوي العريق يف عامل

 املساج، كام يوفر جلسات من مناطق أخرى حول العامل. وتضم قامئة الخيارات

 جلسات مساج باستعامل الوحل الزاخر باملواد املعدنية والعضوية وحاممات

 األعشاب التايلندية وعالجات الوجه الحريرية والزيوت الحارة واأليورڤيدا

.وغريها

 جلسات يوچا مصممة خصيصاً للمبتدئني الراغبني بدخول عامل اليوچا من خالل

 مجموعة وضعيات بسيطة، حيث تركز هذه الجلسات لتقديم مقدمة مبسطة

.للمشاركني ردهة االسرتخاء

جلسات تصوير وڤيديو

نادي الصغار

 استكشف ما لذ وطاب من مأكل ورشاب من مختلف أرجاء العامل، متمدداً عىل

 كراِس طرية تحتضنك وكأنك تستلقي عىل الغيوم، واحتِس كوكتيالت استثنائية

 مصممة عىل يدي أبرع املتخصصني يف هذا املجال، وأنت تستمع إىل عازف

 الساكسفون يقدم أشهر املقطوعات القدمية والحديثة التي ترعرعنا ونحن

.ندمدمها

 التقط أجمل ذكريات اإلجازة يف تايلند 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

 يضم منتجع سونيڤا كريي نادي خاص لألطفال والصغار يتميز بتصميم رائع

 عىل شكل سمكة مانتاراي، ومصنوع من قصب الخيزران، ويقدم باقة شاملة

 ومتكاملة من األلعاب والربامج ترفيهية والتثقيفية املختارة بعناية، يرشف

 عليها متخصصون يف رعاية األطفال واليافعني. والنادي مقسم إىل قسمني، األول

 لألطفال من سن 1 إىل 5 سنوات، والثاين من سنة الخامسة فام فوق، حيث

.يتيح املجال لهم لالنخراط يف أنشطة مصممة لكل من هذه الفئات

:للحجز، الرجاء االتصال بنا أو مراسلتنا

4511000-124-91+

reservations@soneva.com

soneva.com


