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 نهار يمر برسعة ولياٍل يطول 
فيها السهر.

احلماس الذي ستشعر به ال يمكن 
وصفه وال يمكن فهمه… فهناك 

 بالتأكيد سحر خاص للشتاء 
يف السعودية.

مغامرات جديدة يمكنك االستمتاع 
بها يف كل زاوية، الطقس المناسب 

والبيئة المذهلة سزتودك بتجربة 
مثالية لشتاء سرتغب بتكراره دائماً!

سواء كنت تبحث عن السهر تحت 
النجوم، التسلية جلميع أفراد العائلة، 

أشهى المطاعم، الفعاليات لمحيب 
الرياضة والقصص الغامرة عن تاريخ 

البرشية... أكمل القراءة الكتشاف 
كيف يمكنك قضاء شتاء لم تعرف 

مثله من قبل.
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اكتشف
السعودية

الرياض

جدة األحساء

العال

أكرب مدينة يف السعودية
معروفة بكونها: مزيجًا من القرون الوسطى 

واأللفية اجلديدة.
الطقس يف الشتاء: ٩ درجات -  2٨ درجة 

معروفة بوجود 2.٥ مليون شجرة نخيل
معروفة بأنها: أول موقع سعودي مدرج عىل الطقس يف الشتاء:  ٩ درجات -  2٨ درجة

الئحة اليونسكو للرتاث العالمي
الطقس يف الشتاء: ٤ درجات - 2٤ درجة

ثاين أكرب مدينة يف السعودية
معروفة بشعارها: جدة غري

الطقس يف الشتاء: ١٩ درجة - 33 درجة

الرياض

العالاألحساء

جدة
أو العاصمة

أو أكرب متحف يح يف العالمأو أكرب واحة قائمة بذاتها يف العالم

عاصمة الممالك القديمة

أو عروس البحر األحمر
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أين تذهب

دليل - شتاء السعودية
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الرياض

كل يش فيه فوق اخليال، بشاشاته العمالقة المضيئة 
اللي تستحرض روح التايم السكوير، وزواياه اللي 
مليانة فعاليات مثل النافورة الراقصة واحلدائق، 

وعدد كبري من المتاجر والمطاعم العالمية والمحلية. 
باإلضافة لمسارح موعودين فيها بعروض من اخليال، 

وأكرب دار سينما يف المملكة العربية السعودية. 
بيستقبل البوليڤارد زّواره كل يوم بحُب وحماس، 

عشان يعيشون تجربة ماراح تتكرر، وخيال أكرب من 
اخلياالت اللي تصوروها.

من الساعة ٤ م إىل الساعة ٢ ص

https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2277/boulevard-riyadh-city-2022
https://www.google.com/maps/place/Boulevard+Riyadh+City/@24.7679246,46.5939282,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1s+BOULEVARD+RIYADH+CITY!3m5!1s0x3e2ee3f5fcb7225b:0xb278db99bcc2a87e!8m2!3d24.7679246!4d46.6013928!15sChVCT1VMRVZBUkQgUklZQURIIENJVFlaFyIVYm91bGV2YXJkIHJpeWFkaCBjaXR5kgEIZmVzdGl2YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTmxlamx5T0ZCbkVBReABAA
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2277/boulevard-riyadh-city-2022
https://www.visitsaudi.com/ar


الرياض تستضيف ونرت وندرالند مدينة المالهي 
األكرب يف موسـمها الثالث، تجمع بني المغامرات 
واأللعاب بتجربة فريدة للعائلة واألصدقاء. أكرث 
من 80 لعبة وتجربة مختلفة بأنواعها منها ألعاب 

حماسية وألعاب العائلة واألطفال، كما تحتوي عىل 
شخصيات وعروض موسيقية متنوعة.

من الساعة ٤ م إىل الساعة ١ ص

https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2280/winter-wonderland-2022/
https://www.google.com/maps/place/Winter+Wonderland/@24.7682746,46.6404853,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2bc319105a5641:0x8013791d73c8fcb0!8m2!3d24.7682747!4d46.6449646
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2280/winter-wonderland-2022/
https://www.visitsaudi.com/ar


اكتشف أهم المطاعم والمقاهي والمتاجر 
من حول العالم.

من الساعة ٤ م إىل الساعة ٢ ص

تجول داخل 6 أقسام تتضمن أكرث من ١300 حيوان، 
واخترب تجربة ممزية يف كل قسم.

من الساعة ١0 ص إىل الساعة 5 م

توجه إىل منزته السويدي كل أسبوع خالل موسم الرياض 
الكتشاف حضارة وأطعمة وموسيقى بلد جديد ومختلف.

من الساعة ٤ م إىل الساعة ١٢ ص

https://riyadhseason.sa/zones/al-murabba/index.html
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B038'52.2%22N+46%C2%B042'39.2%22E/@24.6481214,46.7091675,17.23z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8250f3eeb436947e!8m2!3d24.6478283!4d46.7108803?hl=es
https://riyadhseason.sa/zones/al-murabba/index-en.html
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2359/riyadh-zoo
https://www.google.com/maps/place/Riyadh+Zoo/@24.6753198,46.7353071,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f041724b0c72f:0x353779ce170e6243!8m2!3d24.6753198!4d46.7375011?hl=es
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2359/riyadh-zoo
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2291/suwaidi-park
https://www.google.com/maps?ll=24.597037,46.695089&z=16&t=m&hl=en&gl=SA&mapclient=embed&cid=1413540777694880180
https://ticketmx.riyadhseason.sa/en/d/2291/suwaidi-park
https://www.visitsaudi.com/ar


يقع قرص المصمك يف وسط مدينة الرياض، وداخل دراويز 
الرياض القديمة، واسمه يف األصل )قرص المسمك(، وذلك 

لسماكة أسواره وأدواره، بيُن يف عهد اإلمام عبدالله بن فيصل 
بن تريك آل سعود -طيّب الله ثراه-.

يعترب قرص المصمك من أبرز المعالم الوطنية، فقد كان 
مرسحاً لمعركة اسرتداد الرياض من ِقبل جاللة الملك 

عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، وال زال باب القرص يحفظ بعض 
آثار تلك المعركة.

المصمك

https://www.google.com/maps/place/Al+Masmak+Palace+Museum/@24.6312313,46.7112283,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f05a68ffb8a25:0x436fa63786c42a7e!8m2!3d24.6312313!4d46.713417
https://www.visitsaudi.com/ar


إنها المنطقة الرتفيهية األوىل لهذا الموسم، وهي مخصصة 
أللفراد والعائالت الذين يحبون السفر واالستكشاف 

واالستمتاع بوقتهم. بوليفارد وورلد يتضمن أكرب بحرية من 
صنع اإلنسان يف العالم.

المغامرة تبدأ يف أقدم سوق يف الرياض مع اكتشاف 
التحف النادرة واالستمتاع بالعروض الموسيقية 

والرقصات الشعبية.

استمتع باألجواء الساحرة والعروض اخلالبة والرتاث 
السعودي واألطباق من حول العالم باإلضافة إىل األماكن 

المخصصة لمشجعي كأس العالم.

اكتشف مجموعة متنوعة من المعارض اليت تتضمن مواضيع 
متنوعة مثل األلعاب، الموضة، التكنولوجيا والكثري من 
المواضيع الشيقة.. تابع الموقع دائماً لتبقى عىل اطالع!

صممت لتتناسب مع ثقافة الرياض وتتضمن 
صاالت سينما ومطاعم ومتاجر فخمة.

بوليفارد وورلد

سوق الزل

ذا جروفز

واجهة الرياض

فيا رياض

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF+%7C+BLVD+World%E2%80%AD/@24.7760005,46.6027711,16.82z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x811ec3489c273801!2zMjTCsDQ2JzI2LjAiTiA0NsKwMzYnMDkuMyJF!3b1!8m2!3d24.7739003!4d46.6025845!3m4!1s0x3e2ee373a1b13ae1:0x16974dea09b74f8f!8m2!3d24.7729122!4d46.6026237?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Souq+Al+Zel/@24.6289514,46.7100449,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f05a134ace6d3:0x29fae75c9c905ae5!8m2!3d24.6289465!4d46.7122389?hl=es
https://www.google.com/maps/place/The+Groves,+Riyadh+Season/@24.6863815,46.6217356,20.91z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x5c0da31ea3a24728!2zMjTCsDQxJzExLjMiTiA0NsKwMzcnMTguMyJF!3b1!8m2!3d24.6864602!4d46.6217567!3m4!1s0x3e2f1df12274f605:0x33a32ce6ecf28020!8m2!3d24.6862945!4d46.621746?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Riyadh+Front+-+Shopping+Area/@24.8413914,46.7310636,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2efbf5ff605bad:0x1e61a8549cf8bcb4!8m2!3d24.8413865!4d46.7332576?hl=es
https://www.google.com/maps/place/VIA+RIYADH/@24.6666897,46.6263275,18.9z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0xa618b30ee8700823!2zMjTCsDQwJzAwLjAiTiA0NsKwMzcnMzQuMiJF!3b1!8m2!3d24.666668!4d46.6261761!3m4!1s0x3e2f1db379cbbd55:0x2403f5b73deeede3!8m2!3d24.6665169!4d46.6261439?hl=es
https://www.visitsaudi.com/ar


اكتشف أفضل 3 مواقع مرتفعة واليت تمزج بني المناظر 
اخلالبة والنكهات العالمية

لنُعد بالزمن إىل الوراء، إىل حقبة الثمانينات والتسعينات 
لتجربة ال مثيل لها من األلعاب والتسلية المحلية.

يبدأ خالل كأس العالم حرصياً مع 3 شاشات ضخمة لنقل 
المباريات باإلضافة إىل حفالت موسيقية مبارشة وبطوالت 

رياضية إلكرتونية.

قم بزيارة األحياء الدبلوماسية الستكشاف ألذ األطعمة 
والمرشوبات والنشاطات المختلفة.

رياض سكاي

قرية زمان

مهرجان المشجعني

ليتل رياض

https://www.google.com/maps/place/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%87+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%AD/@24.7847875,46.8339458,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2fab6f75725321:0xf2dda9ebf3fa1dfa!8m2!3d24.7846068!4d46.8341978!5m1!1e4?hl=en-US
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B043'45.4%22N+46%C2%B037'24.8%22E/@24.7295077,46.6236066,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xf2fb045a13cc0cd!8m2!3d24.7292816!4d46.6235631?hl=es
https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enAE1008AE1009&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&q=little+riyadh&rflfq=1&num=10&rldimm=17013664344505618984#rlfi=hd:;si:17013664344505618984;mv:[[24.7711555,46.7700427],[24.5694698,46.614192499999994]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:9
https://www.google.com/maps/place/Boulevard+Riyadh+City/@24.7679246,46.5939282,16z/data=!4m9!1m2!2m1!1s+BOULEVARD+RIYADH+CITY!3m5!1s0x3e2ee3f5fcb7225b:0xb278db99bcc2a87e!8m2!3d24.7679246!4d46.6013928!15sChVCT1VMRVZBUkQgUklZQURIIENJVFlaFyIVYm91bGV2YXJkIHJpeWFkaCBjaXR5kgEIZmVzdGl2YWyaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTmxlamx5T0ZCbkVBReABAA
https://www.visitsaudi.com/ar


استاد الملك فهد الدويل

المهرجان الموسيقي األعظم يف المنطقة جاهز لقلب الموازين 
هذا الشتاء بعروضات حرصية تتضمن أهم النجوم لمدة 3 

أيام.

١، ٢، ٣ ديسمرب ٢٠٢٢

شجع إىل جانب ٥٩٩٩٩ من مشجعي الفوتبول يف المباراتني النصف 
النهائيتني بني ريال مدريد وفالنسيا من جهة وبني برشلونة وبيتيس 

من جهة أخرى.

كأس السوبر األسباين

١١، ١٢، ١5 يناير ٢٠٢٣

https://www.google.com/maps/place/King+Fahd+Stadium/@24.7888271,46.8345351,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f05e5681b5b9f:0xde4916814dd94657!8m2!3d24.7888272!4d46.8390144?hl=es
https://www.visitsaudi.com/en/events/mdlbeast-soundstorm
https://www.google.com/maps/place/Riyadh+middle+beast/@25.0010068,46.5034423,14.88z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0xc7e74d70491f1da0!2zMjXCsDAwJzQxLjMiTiA0NsKwMzAnMTUuMCJF!3b1!8m2!3d25.01146!4d46.50417!3m4!1s0x3e2ebfedae7a498f:0xee676ebdfbd2cbd8!8m2!3d24.9958459!4d46.5064228
https://www.visitsaudi.com/en/events/mdlbeast-soundstorm
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة

قبل إعالنها ميناًء بحرياً لمكة المكرمة عام 6٤7 
ميالدي، بُنيت منطقة البلد “جدة التاريخية” عىل 

أرض ساحلية جذابة، جعلت منها مركزاً برشياً يضم 
العديد من الثقافات عرب السنني، القادمة من البحر 

والربّ من مهاجرين وتجار وقبائل صيد. تكشف 
لك هذه المنطقة الستار عن تراث إنساين قاومت 

أسواره العوامل التاريخية بثمانية بوابات ُعرفت 
بقصصها التاريخية، إىل جانب أكرث من ١0 بيوت أثرية 
يُشاد بتصاميمها الممزية وأسماء عائالتها العريقة، 
هذا هو المكان الذي ستحصل فيه عىل أفضل صور 

دافئة.

 جدة التاريخية

حلبة كورنيش جدة

https://www.google.com/maps/place/Old+Jeddah,+Al+Balad/@21.4855051,39.1816476,16.11z/data=!4m10!1m2!2m1!1sal+balad+jeddah!3m6!1s0x15c3cf1aa7b26dcd:0xab0a3c73de2a7433!8m2!3d21.4879066!4d39.1855291!15sCg9hbCBiYWxhZCBqZWRkYWhaESIPYWwgYmFsYWQgamVkZGFokgEVYXJjaGFlb2xvZ2ljYWxfbXVzZXVtmgEkQ2hkRFNVaE5NRzluUzBWSlEwRm5TVU5yTkc5MVpXeEJSUkFC4AEA!16s%2Fg%2F11c52k2gmk
https://www.visitsaudi.com/ar


JEDDAH

توجه إىل جدة اللستمتاع بأرسع حلبة شوارع يف العالم اليت 
ستكون تجربة فريدة من نوعها يف برنامج ميلء بالمفاجآت 

السعيدة بحضور أهم النجوم العالميني

سباق جائزة السعودية الكربى 
للفورموال ١ - 2023

١٦ - ١٩ مارس ٢٠٢٣

حلبة كورنيش جدة

https://www.google.com/maps/place/Jeddah+Corniche+Circuit/@21.6369753,39.1029982,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe5ae57c9164742a6!8m2!3d21.6369753!4d39.1029982
https://www.visitsaudi.com/ar


كن جزًءا من التاريخ يف بينايل الفنون اإلسالمية االفتتايح 
يف العالم والذي يتمحور حول موضوع أول بيت. يف البينايل 
سيحظى الزوار عىل لمحة من الفن المعارص والتارييخ من 

بينها مصنوعات يدوية من مسجد النيب صىل الله عليه 
وسلم يف المدينة والمسجد احلرام.

بينايل الفنون اإلسالمية

٢٣ يناير ٢٠٢٣ - ٢٣ أبريل ٢٠٢٣

صالة احلجاج

https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+Islamic+Arts+Biennale%E2%80%AD/@21.7023857,39.1338015,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3d9d85d93355d:0x606294f6fe413d4a!8m2!3d21.7023857!4d39.1359955
https://www.visitsaudi.com/ar


ادخل عالم االكتشاف احلقيقي خالل الشتاء مع حلظات 
العال. هناك سزتودك المناظر اخلالبة بأفضل تجربة 

لمغامرتك الممزية.

حلظات العال

حىت ٢٠ يناير ٢٠٢٣

عرب العال

العال

https://www.visitsaudi.com/ar


يعود بموسمه الرابع، شتاء طنطورة هو المكان األنسب 
للحفالت احلميمة مع موسيقيني عالميني وأحداث متنوعة 

وثقافات وأطعمة وغريها.

٢١ ديسمرب ٢٠٢٢ - ٢١ يناير ٢٠٢٣

https://www.experiencealula.com/en/alula-moments/winter-at-tantora
https://www.google.com/maps/place/Winter+at+Tantora+Festival/@26.6274204,37.9184112,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x278dcf5903e08e34?sa=X&ved=2ahUKEwihzKTb0a37AhWHH-wKHYh1BtQQ_BJ6BAhiEAg
https://www.experiencealula.com/en/alula-moments/winter-at-tantora
https://www.visitsaudi.com/ar


سوق القيرصيةهو سوق تارييخ يقع يف األحساء رشق 
السعودية. ويقع سوق القيرصية وسط مدينة الهفوف، يف 

اجلهة الغربية حلي الرفعة األوسط، ويُفتح مبارشة عىل شارع 
واسع يخرتق وسط المدينة من الشمال للجنوب.

سوق القيرصية

األحساء

https://www.google.com/maps/place/Qaisariya+Al-Ahsa+Souq/@25.3765416,49.5825055,15.73z/data=!4m9!1m2!2m1!1sSouq+Al+Qaisariya!3m5!1s0x3e3796c081d545a3:0xbd614d55f5b94595!8m2!3d25.3755565!4d49.588922!15sChFTb3VxIEFsIFFhaXNhcml5YVoTIhFzb3VxIGFsIHFhaXNhcml5YZIBBm1hcmtldJoBJENoZERTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNeU9HVjVjSGRuUlJBQuABAA
https://www.visitsaudi.com/ar


قرص محريس هو قرص يقع يف محافظة األحساء، رشق 
المملكة العربية السعودية. ُشيد القرص عىل يد اإلمام سعود 

بن عبد العزيز عىل أعىل قّمة تلّ يف عام ١٢08 ه ألغراض 
عسكرية. وهو قلعة حربية صغرية مكونة من أبراج دائرية بها 
عدد من الغرف، ُخزنت بها األسلحة والمؤن والذخائر. وشهدت 

القلعة معركة بني قوات اإلمام وبني قوات زيد بن عريعر، 
وطردهم من شمال المربز ومن القرى الشمالية باألحساء.

قرص محريس

قرص خزام أحد قصور منطقة األحساء رشيق السعودية. بيُن 
هذا القرص يف المدخل اجلنويب الغريب للهفوف بيح النعاثل 

عام ١٢07 هـ - ١٢١0 هـ يف عرص اإلمام سعود بن عبد العزيز 
الكبري. وتُعّد فكرة بناءه يف ذلك الموقع كحماية عسكرية 

من مخيمات البادية اليت تستقر يف ذالك الموقع يف مواسم 
محددة من كل عام، إذ يحرض البدو الرحل إىل األحساء لرشاء 

مستلزماتهم. يُعترب أصغر من قرص إبراهيم يف الكويت إذ تقدر 
أطوال أسواره بـ 70 مرت يف 80 مرت.

قرص خزام

https://www.google.com/maps/place/Mehaires+Palace/@25.4482602,49.5803602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e37bd91a0ed331d:0x46e4a5560a828b30!8m2!3d25.4482485!4d49.5824687
https://www.google.com/maps/place/%D9%82%D8%B5%D8%B1+%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%85%E2%80%AD/@25.3680642,49.5649878,15z/data=!4m10!1m2!2m1!1sKhuzam+Palace+!3m6!1s0x3e3796db0300a437:0x29b33a327de49046!8m2!3d25.3681053!4d49.5769582!15sCg1LaHV6YW0gUGFsYWNlkgEOaGlzdG9yeV9tdXNldW3gAQA!16s%2Fg%2F11vdhdbrk
https://www.visitsaudi.com/ar


قرص إبراهيم هو قرصٌ تارييخ وأحد آثار األحساء بالمنطقة 
الرشقية يف السعودية. يقع شمال يح الكوت حيث كان المقر 

الرئيس حلماية الدولة العثمانية يف محافظة األحساء يف 
الهفوف التابعة للبرصة آنذاك. سيطر عليه الملك عبد العزيز 
آل سعود ليلة اخلامس من جمادي األوىل ١33١ هـ الموافق ١3 

أبريل ١٩١3 م أثناء ضمه أللحساء.

قرص إبراهيم

قرص الصاهود، قلعة تقع خارج األسوار الغربية لمدينة المربز، 
ويواجه مدخله ضاحية احلزم، وقد أُعيد بناؤه بشكل جيد 

ويستخدم كثكنات للجيش العريب السعودي.

بيت البيعة أو مزنل البيعة هو مزن تارييخ يقع يف يح الكوت 
بمدينة الهفوف األحسائية بالمملكة العربية السعودية. هو 

بيت عبد اللطيف بن عبد الرحمن المال كبري أرسة آل المال، 
والمزنل الذي شهد مبايعة أهل األحساء للملك عبد العزيز 

وانضمامهم إىل الدولة السعودية يف عام ١٩١3م.

قرص الصاهود

بيت البيعة

https://www.google.com/maps/place/Ibrahim+Palace/@25.3788664,49.5846997,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e3796ea7b87f94d:0xe089e6e369f717c3!8m2!3d25.3788664!4d49.5868937
https://www.google.com/maps/place/Sahood+Fort/@25.4140119,49.581037,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e379646d8073dfb:0xed76c7496df98e09!8m2!3d25.4140119!4d49.583231
https://www.google.com/maps/place/House+of+Allegiance/@25.3766857,49.5849597,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8d53bb71074e779b?sa=X&ved=2ahUKEwjq_I7Gub_7AhVSi_0HHZ51C0MQ_BJ6BAhgEAg
https://www.visitsaudi.com/ar


مدرسة الهفوف األوىل أو المدرسة األمريية أو بيت الثقافة، 
هي مدرسة حكومية سعودية تقع بمحافظة األحساء يف 
الهفوف، بدأ بناؤها عام ١٩37 م وافتتحت رسمياً يف فرباير 

١٩٤١ م تحت رعاية سعود بن جلوي أمري األحساء وقتها. 
المدرسة األمريية هي أقدم مدرسة حكومية يف السعودية 
وقد ارتبطت بتاريخ الملك عبد العزيز آل سعود وإنجازاته، 

فأسس المدرسة لتكون نقطة انطالق التعليم يف المنطقة 
الرشقية.

ميناء العقري هو ميناء بحري يقع يف محافظة األحساء، 
يف المنطقة الرشقية من المملكة العربية السعودية. يبعد 

الميناء 65 كيلو مرتاً عن مدينة الهفوف ويقع غرب اخلليج 
العريب. ميناء العقري هو أقدم ميناء بحري يف المملكة العربية 

السعودية، حيث اتُِخَذ الميناُء بوابًة بحريًة لمنطقة نجد.

عني النجم هي إحدى عيون األحساء المشهورة بمياه 
الكربيت، اليت تستخدم يف العالج ويعترب هذا المنزته األقدم 
من نوعه »عني النجم« لسياحة »االستشفاء«، كأول موقع 
سيايح يعين باالستشفاء يف محافظة األحساء غرب مدينة 

الهفوف.

المدرسة األمريية

ميناء العقري

عني النجم

https://www.google.com/maps/place/Alamiriah+School/@25.374103,49.5874626,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf4bec27b1a13c64e?sa=X&ved=2ahUKEwiilb6Svb_7AhXGUKQEHZDoDtgQ_BJ6BAhCEAg
https://www.google.com/maps/place/Old+Al+Uqayr+Seaport/@25.6434173,50.2133775,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e483d7d43ff97af:0xcb4ccedcb622b4bb!8m2!3d25.6435528!4d50.2154159?hl=en
https://www.google.com/maps?q=%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D9%86%D8%AC%D9%85&rlz=1C5CHFA_enAE1008AE1009&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwiz8pW9vL_7AhWJXqQEHYT3DosQ_AUoAXoECAIQAw
https://www.visitsaudi.com/ar


دليل 
المطاعم

http://visitsaudi.com


الرياض

+966920033511

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

يقدم مطعم القرية النجدية مزيج من األطباق العربية التقليدية 
ومختلف أنواع المازة، مما يسمح لك باختيار أطيب نكهات المنطقة. 
يعود اسم المطعم إىل منطقة نجد حيث تقع عاصمة الرياض. يتمزي 
باألجواء والديكور األصيل. األطباق هي من المطبخ السعودي ويتم 

تحضريها من المكونات المحلية.

https://najdvillage.com/menu/?lang=en
https://www.visitsaudi.com/ar


شارع التخصيص، بانوراما مول، الرياض

+966112156000

الرياض

تّم افتتاح المطعم يف الرياض عام ٢0٢٢. يقدم عدد من األطباق 
الممزية مثل المعجنات، الكركند، فشار الزهرة، ساندويش حلمة 

الواغيو... تتمزي أطباق المطعم بنكهتها اللذيذة ومكوناتها الفريدة 
من نوعها وتصميمها اجلذاب مّما يجعلها األنسب اللتقاط الصور 

ومشاركتها عىل السوشيال ميديا.

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

https://www.google.com/maps/place/BB+Social+Dining/@24.6919321,46.6694954,17.72z/data=!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2f037fac06cd3b:0x4ce1ea79b080fdd9!2sBB+Social+Dining!8m2!3d24.6921875!4d46.6710625!3m5!1s0x3e2f037fac06cd3b:0x4ce1ea79b080fdd9!8m2!3d24.6921875!4d46.6710625!15sChdCQiBTb2NpYWwgRGluaW5nIHJpeWFkaFoZIhdiYiBzb2NpYWwgZGluaW5nIHJpeWFkaJIBCnJlc3RhdXJhbnSaASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTmxObUZMV1c1QlJSQULgAQA
https://www.instagram.com/bbsaudi/
https://www.visitsaudi.com/ar


الرياض

شارع الملك فهد، برج الفيصلية، الرياض

+966920018998

من أشهر المطاعم حول العالم واخليار األفضل لمحيب اللحوم كونه 
يشتهر بلحم الواغيو والسلطة اخلرضاء وبالصلصة السحرية اليت 

ترافق هذا الطبق.

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

https://entrecote-cdp.com/
https://www.google.com/maps/place/Entrec%C3%B4te+Caf%C3%A9+de+Paris/@24.690091,46.6839739,19.02z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f0340ad5af1b9:0xde07f7068062b2b1!8m2!3d24.6900396!4d46.6848371
https://entrecote-cdp.com/
https://www.visitsaudi.com/ar


الرياض

يح الملك عبد الله المايل، الرياض

+966920012508

يشتهر المطعم اإليطايل األنيق بمستوى متمزي من اخلدمة والمأكوالت 
العرصية الشهية كالريزوتو والباستا وغريها من األطباق الشهية. تصاميم 
ممزية مستوحاة من فرع المطعم يف لندن واللمسات المحلية الفريدة من 

نوعها، طاوالت الماهوغاين الداكنة وكرايس اجللد األنيقة يف صالة الطعام 
األنيقة اليت تتضمن تراس جميل. المطعم مشهور جداً خاصًة يف أيام 

األسبوع كونه أول مطعم يفتح يف منطقة يح الملك عبدالله المايل.

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

ilbaretto.sa
https://www.google.com/maps/place/Il+Baretto/@24.7624597,46.638118,18.27z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2ee313b8fda683:0xc13489ac76e97c81!8m2!3d24.7627227!4d46.6384969
http://ilbaretto.sa/menu/
https://www.visitsaudi.com/ar


الرياض

شارع األمري محمد بن عبد العزيز، السلمانية، الرياض

+966920012327

روكا هو مطعم تابع لـ زوما، بعد النجاح الكبري الذي حققه مطعم 
زوما الياباين يف لندن وديب. روكا يجلب أسلوبه الفريد من مطبخ 
robatayaki الياباين المعارص.  كما أنه يوفر أنواًعا مختلفة من 

السويش والمشاوي والتمبورا واألطباق األخرى. ويتضمن المطعم 
صالة خارجية أنيقة اللستمتاع بأشهى المأكوالت.

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

https://www.google.com/maps/place/ROKA/@24.7058862,46.7061791,18.39z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f035c282474ef:0x20c932842ff86cbf!8m2!3d24.7056353!4d46.7063975
https://www.rokarestaurant.com/
https://www.visitsaudi.com/ar


الرياض

شارع المعتصم، العليا، الرياض

+966920011794

مطعم فرنيس متمزي باستمرار وحائز عىل جائزة تايم اوت اووردز للمطاعم. 
افتتح المطعم فرعه يف الرياض يف صيف ٢0٢١. يتمزي بأجوائه احليوية 

والديكورات األنيقة واألطباق اللذيذة مثل اجلمربي بزيت الزيتون ورشائح حلم 
الضأن وسلطة العدس وغريها من األطباق الشهية. وعىل الرغم من أنه يقع 
يف قلب الرياض بالقرب من فندق الفيصلية ، إال أنه يجعلك تشعر وكأنك يف 

جنوب فرنسا من خالل أطباقه اللذيذة وأجوائه الرائعة.

سافر حول العالم دون أن تكرس جواز سفرك بفضل ثقافة الطهي المزدهرة 
يف الرياض. كل ما عليك فعله هو أن تقرر مدى شعورك باجلوع وما الذي 

تشتهيه... لفائف البحر المتوسطأو الذوق الرشيق أو الطعام العريب الفاخر 
أو الغوص يف ثقافة القهوة األشهر يف الرياض.

https://lpmrestaurants.com/riyadh/
https://www.google.com/maps/place/LPM+Restaurant+%26+Caf%C3%A9/@24.68984,46.6761409,15.38z/data=!4m9!1m2!2m1!1sLPM+Restaurant!3m5!1s0x3e2f0322c0a4e4e7:0x7592db56102acf91!8m2!3d24.6907541!4d46.6841285!15sCg5MUE0gUmVzdGF1cmFudFoQIg5scG0gcmVzdGF1cmFudJIBEWZyZW5jaF9yZXN0YXVyYW504AEA
https://lpmrestaurants.com/riyadh/
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

فروع متعددة يف جدة

+966920002670

يقدم المطعم أشهى المأكوالت السعودية الشعيب ويشتهر بأطباق 
المعصوب والمطبق بلمسة عرصية. يقدم أبو زيد أشهى الفطور يف 

جميع فروعه يف جدة.

abuzaidrest.com
https://abuzaidrest.com/#_branch101335
https://www.visitsaudi.com/ar


طيبات احلجاز

جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

فروع متعددة, فرع شارع األمري سلطان، جدة

+9661260601474

يفتح المطعم العريب التقليدي خالل النهار ويقدم أشهى 
المأكوالت الرشق أوسطية. ويشتهر بفطوره احلجازي الممزي 

مثل الشكشوكة والفول.

https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

سوق السمك المركزي

فرع شارع الكورنيش، البغدادية، جدة

+966548088630

السوق هو الوجهة األكرث شهرة يف جدة والمكان المثايل لرشاء المأكوالت 
البحرية نظرًا لموقعه بالقرب من البحر. ويضم السوق أكرث من ١00 كشك لبيع 
مجموعة ممتازة من المأكوالت البحرية يف المملكة العربية السعودية بما يف 

ذلك احلبار والتونة واجلمربي و سمك الباس. يوجد أيضاً مطعم يف السوق يقدم 
مأكوالت جاهزة من األسماك المقلية والمشوية مع السلطة واحلمص وغريها 

من األطباق الشهية.

https://www.google.com/maps/place/Central+Fish+Market/@21.4890243,39.1702935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3cf6cfa66d4db:0xe36f9aa3a637c7ac!8m2!3d21.4890243!4d39.1724822
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

لو سيال

المحمدية، جدة

+966559249292

إنه المطعم الدائري الوحيد يف جدة الذي يوفر تجربة طعام استثنائية مع 
إطاللة بانورامية عىل المدينة ومعالمها اجلميلة. يقع المطعم يف الطابق 

١5 من مول الساحيل ويستغرق ساعة ونصف من الدوران الكامل مما 
يتيح للزبائن استكشاف المدينة بالكامل خالل العشاء.

https://www.google.com/maps/place/Le+Ciel/@21.6336528,39.1251573,14.06z/data=!4m9!1m2!2m1!1sLe+Ciel!3m5!1s0x15c3d9455b5b75f3:0xaed4c736afc073da!8m2!3d21.6578757!4d39.1236874!15sCgdMZSBDaWVsWgkiB2xlIGNpZWySAQtjb2ZmZWVfc2hvcOABAA
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

شارع الملك عبد العزيز، يح اخلالدية، جدة

+966532500123

حني يمزتج المطبخ الياباين المطبخ البريويف لتشكيل تجربة طهي 
جديدة أصلية معروفة باسم طبخ الـ Nikkei. يتضمن قائمة متنوعة من 
السويش، ساشيمي، نيغريي، سيفيتيش، المشاوي، السطات وغريها من 

األطباق الشهية. يتضمن أيضاً مجموعة من النكهات األسيوية واجلنوب 
أفريقية مما يتيح للزبائن االستمتاع بطريقة تقديم الطعام خالل 

تحضري أطباق النيغريي.

kuururestaurant.com
https://www.kuururestaurant.com/
https://www.google.com/maps/place/Kuuru/@21.5650337,39.1266169,18.37z/data=!4m5!3m4!1s0x15c3dbad14fa5f09:0x663aec7682f96d19!8m2!3d21.5649333!4d39.1269279
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

Rasoi by Vineet

فندق موفنبيك، التحلية، جدة

+966122132000

الشيف فينيت بهايت، أول شيف هندي يحصل عىل نجمة ميشلني، يقدم أطباق 
هندية مبتكرة مما يجعل مطعمه مكانًا رائًعا لمحيب المأكوالت الهندية. الشيف 

يستمد إلهامه من األحياء القديمة يف جدة. Rasoi يعين المطبخ يف اللغة 
الهندية. ويشتهر المطعم بقائمته اليت تم إختيارها من خالل تقنيات الطبخ 

احلديثة.

https://www.google.com/maps/place/Rasoi+by+Vineet/@21.547945,39.154355,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3d150e1016849:0xab4ee5ff9ea3ee0f!8m2!3d21.5478604!4d39.1565749
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

فندق روزوود، الشايت، جدة

+966550313255

موقع رائع للصالة مع إطاللة بانورامية خالبة عىل روزوود جدة، 
حيث يمكن للضيوف اجللوس بجانب المسبح الموجود عىل السطح 

واالستمتاع باإلطاللة عىل البحر األحمر أثناء تناول وجبة لذيذة يف 
المطعم أو الصالة مثل أسياخ الدجاج التايالندية،t بروشيتا الفلفل 

المحمص، أضالع اللحم المشوية وغريه من الطعام اللذيذ.

rosewoodhotels.com
https://www.rosewoodhotels.com/en/jeddah/dining/sky-lounge
https://www.google.com/maps/place/Sky+Lounge/@21.5760102,39.1112323,18.43z/data=!4m5!3m4!1s0x15c3db2101ba2c17:0x6f11a10f67497e25!8m2!3d21.5761956!4d39.1099833
https://www.visitsaudi.com/ar


جدة
جدة هي بمثابة وعاء ثقايف تجمع قوائم طعام لذيذة من مختلف المطاعم 

والمقاهي. تماًما مثل المدينة اليت يمكنك العثور عىل هذه القوائم فيها، 
هناك ما يناشد اجلميع.

الشاطئ، جدة

+966126968888

يشتهر المطعم بالمأكوالت الصينية التقليدية، بما يف ذلك طبق البط 
الممزي، ضمن أجواء خالبة لتقديم تجربة فريدة من نوعها مع موقعه 

الرائع يف فندق شانغريال يف جدة.

https://www.google.com/maps/place/Shang+Palace/@21.622886,39.1058322,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15c3db31cbc26a59:0x3a9c00a9b001e1af!8m2!3d21.622886!4d39.1080209
https://shangri-la.redro.menu/en/restaurant/shangpalace.html
https://www.visitsaudi.com/ar


العال
ال تدع البيئة الوعرة تخدعك، فالعال هي مالذ للذواقة ومحيب الوجبات 

اجلاهزة عىل حد سواء. وتصبح المفاهيم الراقية أو االعتيادية متعة بذات 
نفسها وتستحق السفر من أجلها.

ميدان الواحة، يح اجلديدة، العال

+966533353201

يضم فندق سريكولو تراًسا مفتوحًا يطل عىل اجلبال. يمكنك االستمتاع 
بمجموعة من المأكوالت الشهية بما يف ذلك البيزتا المطهوة عىل احلطب 

والكركند مع المعكرونة والريزوتو ومجموعة مختارة من احللويات اليت 
تناسب جميع األذواق.

https://www.google.com/maps/place/Circolo+Restaurant/@26.6178078,37.9270654,14.39z/data=!4m5!3m4!1s0x15a5abc1f3f91b17:0x38ab8e19b23c1ec2!8m2!3d26.6312599!4d37.9135055
https://www.instagram.com/circolo.pizza/?hl=en
https://www.visitsaudi.com/ar


العال
ال تدع البيئة الوعرة تخدعك، فالعال هي مالذ للذواقة ومحيب الوجبات 

اجلاهزة عىل حد سواء. وتصبح المفاهيم الراقية أو االعتيادية متعة بذات 
نفسها وتستحق السفر من أجلها.

قاعة مرايا، العال

+966508767166

هو الوجهة األوىل للشيف جايسون أثريتون احلائز عىل نجمة ميشلني 
يف السعودية. يقدم المطعم األطباق األوروبية المعارصة مع المكونات 

الموسمية. له موقع خاص عىل سطح مرايا، قاعة العال األساسية للحفالت 
الموسيقية، حيث ستستمتع بتجربة استثنائية.

https://www.google.com/maps/place/Maraya+Social/@26.7429878,37.8658089,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x15a5b1b7bdcdcf53:0x8ffed1be8962f83!8m2!3d26.7429878!4d37.8658089
https://marayasocial.com/
https://www.visitsaudi.com/ar


العال
ال تدع البيئة الوعرة تخدعك، فالعال هي مالذ للذواقة ومحيب الوجبات 

اجلاهزة عىل حد سواء. وتصبح المفاهيم الراقية أو االعتيادية متعة بذات 
نفسها وتستحق السفر من أجلها.

سالت

جبل الفيل، العال

عند اكتشافك العال عليك تجربة برغر سالت اليت يقدمها يف شاحنة 
مرصوفة أمام جبل الفيل الشهري يف العال.

https://www.google.com/maps/place/SALT+AlUla/@26.6883771,37.977131,17.26z/data=!4m9!1m2!2m1!1sSALT+al+ula!3m5!1s0x15a4536b5ad7c00b:0x46adb73fc53de684!8m2!3d26.6896205!4d37.9799617!15sCgtTQUxUIGFsIHVsYVoNIgtzYWx0IGFsIHVsYZIBCnJlc3RhdXJhbnTgAQA
https://www.visitsaudi.com/ar


األحساء
بعد االستمتاع بأشجار النخيل الرائعة والعجائب الطبيعية الموجودة فيها، 

قم بجولة يف بعض المطاعم األكرث شهرة يف المدينة واليت تقدم كل يشء 
من مأكوالت البحر األبيض المتوسط الكالسيكية إىل رشائح اللحم اللذيذة 

والمأكوالت المحلية والمأكوالت البحرية الطازجة

إنرتكونتننتال األحساء، شارع الملك خالد، الهفوف، األحساء

+966135335555

يعترب هذا المطعم من أهم وجهات تناول الطعام يف المنطقة بفضل أطباقه 
اللذيذة من البحر األبيض المتوسط والرشق األوسط. ويتمزي بقوائمه 

الموسمية والفعاليات الممزية اليت تزيد تجربة الضيف ثراًء.

مطعم ميد

https://www.google.com/maps/place/MED+Restaurant/@25.387688,49.5798253,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e3797ee2ad3e887:0x426c8834e2c83189!8m2!3d25.3876887!4d49.5820308
https://www.visitsaudi.com/ar


األحساء
بعد االستمتاع بأشجار النخيل الرائعة والعجائب الطبيعية الموجودة فيها، 

قم بجولة يف بعض المطاعم األكرث شهرة يف المدينة واليت تقدم كل يشء 
من مأكوالت البحر األبيض المتوسط الكالسيكية إىل رشائح اللحم اللذيذة 

والمأكوالت المحلية والمأكوالت البحرية الطازجة

شارع األمري نايف، الهفوف، األحساء

+966135880087

يقدم مجموعة متنوعة من األطباق، ويتمزي بأطباق األسماك والمأكوالت 
البحرية الطازجة اليت تأيت بوجبات كبرية احلجم.

alkeet-restaurant.business.site
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%AA+%7C+AlKeet+Restaurant%E2%80%AD/@25.3442402,49.5863433,19.43z/data=!4m5!3m4!1s0x3e379194cf58c34b:0xa0489a0aa7f052a7!8m2!3d25.3444822!4d49.5864396
https://alkeet-restaurant.business.site/
https://www.visitsaudi.com/ar


األحساء
بعد االستمتاع بأشجار النخيل الرائعة والعجائب الطبيعية الموجودة فيها، 

قم بجولة يف بعض المطاعم األكرث شهرة يف المدينة واليت تقدم كل يشء 
من مأكوالت البحر األبيض المتوسط الكالسيكية إىل رشائح اللحم اللذيذة 

والمأكوالت المحلية والمأكوالت البحرية الطازجة

شارع األمري سعود بن جلوي، الهفوف، األحساء

+966555005928

يقدم المطعم الذ رشائح اللحم الطرية والمعتقة، الربغر والمشاوي

instagram.com/hasa_steak_grill
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D8%B3%D8%A7+%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83+%D8%A7%D9%86%D8%AF+%D9%82%D8%B1%D9%8A%D9%84%E2%80%AD/@25.3681889,49.5661387,18.61z/data=!4m5!3m4!1s0x3e3797c1c64d898b:0xc373d577e7e914b2!8m2!3d25.3686348!4d49.5668793
https://www.instagram.com/hasa_steak_grill/
https://www.visitsaudi.com/ar


معلومات 
مهمة

أرقام الطوارئ

اخلدمات السياحية 

سياسة قواعد الزي 
الموحد واللباس

الرشطة: 
اإلسعاف: 

الدفاع المدين: 
حركة المرور: 

أمن الطرق: 
حرس احلدود: 

قواعد اللباس يعتمد عىل المنشآت الفردية، بعضها 
كاجوال وبعضها رفيعة الذوق. أماكن العبادة 

تتطلب إلزتاماً باللباس المحتشم خالل الزيارة. 
خالل تجوالك ستتضح أمامك فكرة اللباس 

المناسب يف السعودية.

الرعاية السياحية: 930

999
997
998
993
996
994

http://visitsaudi.com


عروض السعودية%

هل تبحث عن عروض رائعة الستكشاف أفضل التجارب يف 
المملكة العربية السعودية.

من أجل تجربة سفر فريدة وممزية

تتوفر باقات خاصة متاحة من ليلتني إىل عرش لياٍل ، وتتضمن 
كل يشء من اجلوالت حول المدينة إىل المغامرات المائية

للمزيد من التفاصيل، قم بزيارة هذا الرابط:

عروض الرشكاء: 

www.visitsaudi.com/ar/the-cup
https://www.visitsaudi.com/ar/Partners_Promotions
http://visitsaudi.com


اكتشف كل الفعاليات 
والمواسم يف تقويم 

واحد

Visitsaudi.com/calendar
http://visitsaudi.com


http://visitsaudi.com
https://www.visitsaudi.com/ar
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