




محصن...
حياك في موسم جدة

الرجاء إبراز الحالة الصحية في تطبيق 
توكلنا عند وصولك إلى فعاليات 
الموسم للتأكد من سالمة الجميع



راعـي بريميــــــــــــــــوم

راعـي استراتيجـــــــي

راعـي رئيســـــــــــــــــي

راعـي مشــــــــــــــــــارك

الشريك التجاري الحصري



رجع موســـم جدة يجدد الوعد "أيامنـــا الحلوة … جاية"، 
بيـــن بحرهـــا وناســـها وثقافتهـــا الحلوة حنســـتقبل 
أكبـــر الفعاليـــات وأفضلها واللـــي حيزورهـــا الماليين 

ويســـتمتع فيها الصغيـــر والكبير.

واألحلى حتكـــون 60 يوم متواصلة، فيها أكثر من 2800 
يوم فعاليـــة، منها 60 لعبة ترفيهيـــة و20 حفلة غنائية 
و4 معـــارض عالمية واللي حننبســـط فيها وحده وحده.

موســـم جـــدة فيـــه 9 مناطق متنوعـــة والـــكل حيحتار 
أي وحـــده أحلى مـــن الثانية، بين بحـــر ومدينة مالهي 
وغابة حيوانات وســـيرك عالمـــي وفعاليات كثير تحلى 

معها أيـــام جدة.

عن الموسم



9
مناطق
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افتتاح الموسم

أّيامنـــا الحلـــوة جات.. ومن أول يوم، حتنّور ســـما جـــدة بكل األلوان 
مـــع عـــروض األلعـــاب الناريـــة وعـــروض الدرونـــز غيـــر اإلحتفاليـــات 
اللـــي حتكون حولكـــم والِفرق اإلســـتعراضية.. ال تفّوتوا البســـطه 
ونشـــوفكم فـــي البرومينـــاد مـــن أول يوم عيد عشـــان نعّيد ســـوا.



منــــــــــاطق

Presented by
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 موسم جدة





سيتي ووك

ســـيتي ووك من أكبر مناطق موسم جدة،فيها 9 مناطق 
ترفيهيـــة متنوعة بين مطاعم ومتاجـــر وفعاليات ألول مرة 
تجربوهـــا وســـط البلـــد زي المنطـــاد وعروض هـــوت ويلز.

وحماســـية  تفاعليـــة  كلهـــا  ووك  ســـيتي  مناطـــق 
فـــي  انمـــي  قريـــة  أول  فيهـــا  العيلـــة،  لـــكل  وتنفـــع 
الشـــرط األوســـط لعشـــاق االنمـــي ووتـــر فـــول وفـــود 
هـــول وســـبالش زون ومنطقـــة الرعـــب وفاشـــن فيليـــج 
اليـــف. وجـــدة  جـــاردن  ووك  وســـيتي  المغامـــرة  وقريـــة 

سيتي ووك



اســـتمتع بالمنظر الســـاحر لمدخل المدينـــة الصناعي، 
بالســـاعات المتحركـــة والتروس والمظـــالت المعدنية 

وعيـــش أجواء المناطـــق الصناعية.

إنتري فيليج



فود هول

اتلـــذذ بأكلك مـــن مطاعـــم مصممة بطريقـــة إبداعية 
واســـتمتع بالعروض الحيـــة، والنافـــورة حتكمل باقي 

التجربـــة الجديدة.



مـــن عشـــاق الروســـت بيـــف؟ جبنـــاه لـــك مـــن مكانه 
األصلـــي، مع برجـــر ودجاج كرســـبي وبطاطس رهيبة 

وتختمهـــا بآيســـكريم مـــن اآلآآآخر!

فود هول



فود هول

بيتزا لذيذة بحشـــوات غنّية وأطراف مقرمشـــة، تشبع 
حواّسك. كل 



فود هول

بيتزا لذيذة بحشـــوات غنّية وأطراف مقرمشـــة، تشبع 
حواّسك. كل 



فود هول

من روما في قلب إيطاليا إلى جدة، جّرب األكل على 
أصوله واستمتع بالنكهات اإليطالية.



فود هول

كيـــك مخملي وهّش وغني يآخـــذك ألماكن وذكريات 
سعيدة من أول تجربة.



اســـترخي قدام الشـــالل العمالق مع قهوتك، وتقدر 
تاخـــد لّفة حـــول النافـــورة فـــي المراكب الصغيـــرة، أو 
تـــاكل في أحـــد المطاعـــم الموجودة وأنت مســـتمتع 

بالمنظـــر حولك.



مطعم راقي بمســـاحة خارجية فاخـــرة وأطباق عالمية 
بـــروح الوصفـــات األفغانيـــة الشـــهيرة، مـــكان مثالي 

لطعـــام لذيذ.



إذا أنـــت مـــن عشـــاق الميلك شـــيك مـــع البرجـــر هذا 
مقبالتهـــم  والتفوتـــك  الجديـــد،  المفّضـــل  مكانـــك 

حقتهـــم. والبطاطـــس 



 أطبـــاق أمريكا الالتينيـــة اللذيذة، لو أنـــت من محبين 
التاكو والكاســـاديا هذا المطعـــم اللي يناديك.



بحيـــرة وجســـر وعربيات أكل، منطقة مريحة تســـترخي 
فيها مـــع أهلك أو أصحابك وتســـتمتع بالمناظر اللي  

حولك.



وجهة الموضة واألزياء، مكان حتالقي فيه محالت 
عالمية معروفة ومحالت بطابع سعودي أصيل.



ترند الموسم والموضة مع أفضل مصممي األزياء في 
جدة، في عرض ألهم قطع المواسم وكيف نلبسها.

Styling Session



صمم فريقنا الخبير عرض تقني مبدع ومختلف، فيه 
روح عصرية ولمسات مبتكرة لتصاميم سعودية.

Immersive 
Experience



 الرسم على الجدران اللي حيشبع رغبة الفنانين 
وحتى األشخاص العاديين، في لوحة جدارية حية 

يشارك فيها الجميع في موسم جدة.

Live Graffiti Mural & 
Customization bar



هيب هوب وأزياء وستايل التسعينات في ايفينت 
رهيب يستمر يومين. بتصاميم ديكور وإضاءة وعروض 

أدائية مميزة لكل ثيم مع هدايا تتوزع للحاضرين.

Street Style Themed 
Events



طوال 45 يوم ولمدة 5 ساعات يومًيا، ومع أشهر 
وأرهب فنانين الدي جي، بنظام صوتي قوي يخلي 

التجربة خيالية.

Dj Station



نقدم مجموعة من الموضة والثقافة والفن والمرح 
من الشرق األوسط



الفنانة العالمية سارة شكيل في معرض يحمل 
 Majlistic صورها وأعمالها الفريدة الرقمية بعنوان

واللي حيورينا البلد والتقاليد السعودية القديمة. 



 Glitter Art Face
Painting

فن الرسم على الوجه باللميع، يدخلك جو االحتفاالت.



متجر يعّبر عن الموضة والفن والموهبة قبل 
يعرضها كمنتجات، مساحات راقية وتنظيم مثالي 

تخليه تجربة رهيبة.



خّليك عالموضة، محل مالبس كاجوال بتصاميم سعودية 



براند بريطاني من عام 1924 في مجال المالبس 
والمستلزمات الرياضية.



المتجر الشهير اللي جاي من فيالدلفيا،كاجوال مناسب 
لكل وقت ومكان.



تحّمل اللي يجيك! إلعب حرب المسدسات المائية، 
واتزلج على المويه وأكثر في مدينة مائية متكاملة 

فيها ألعاب من كل مكان في العالم.
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طّوااالي حتطّب في المويه، قلنا لك اتحّمل اللي يجيك!

Presented by

Big Waves



Presented by

River Rafting

اركبوا مع بعض في القارب الدائري الصغير وتحكموا 
بحركته في الطلعة والنزلة، تراها مغامرة رهيبة!



Presented by

Flume Ride

اركب زالجتك واتزحلق في أسرع زحليقة في المويه، 
واحنا قلنا لك اهوه: تحّمل اللي يجيك!



Presented by

Dank Tank

وّرينا شطارتك وحاول تغّرق المهّرج.



Presented by

Water Drums

عرض الطبلة المائية حياخذك لتجربة موسيقية 



Musical Parade

Presented by

استمتع بتجربة حضور عرض موسيقي من برودواي
فازت بأكثر من ست جوائز عالمية.



Bubble Show

Presented by

عرض فني ومتعة بصرية حقيقية بفقاعات المويه.



Presented by

Water Guns

استأجر مسدس المويه وخش المعركة.



انتبه تغّمض في منطقة الرعب! مطاردة زومبيز 
وبيوت مهجورة ومغامرة ماراح تنسوها.



حـــاول النجـــاة والهرب مـــن غـــزو الزومبي واســـتمتع 
بالعـــروض المرعبـــة فـــي شـــوارع منطقـــة الرعب.



 تجربـــة تفاعلية مثيرة وحماســـية يعيشـــها عشـــاق 
سلســـلة أفالم األشـــباح فـــي أكثر مـــن منطقة 

مرتبطة بأحداث األفالم وبمشاركة أبطاله.



 تخيـــل مكان حتصيـــر فيه أفالم الرعـــب حقيقة! مطعم 
بطابـــع أفـــالم الرعب وبقائمـــة طعام ترتبط باألشـــرار 

المشـــهورين وشـــخصيات أفالم الرعب.



مـــو بس قهـــوة، التجربة هنـــا أنيقة مـــن أولها آلخرها، 
واللون البنـــك مغّطي المكان.



عيـــش أجـــواء االســـتديوهات العالمية، مســـرح عربي 
ومســـرح عالمي وتجارب بصرية وضوئيـــة حتقدر تتفرج 

عليها مـــن المدرجات. 



مســـرح يســـتعرض أحلـــى المســـرحيات العربيـــة اللـــي 
حتســـعد يومكـــم. 



كل شـــي حصل في السوبرماركت! كوميديا تعكس 
مشاكل مجتمعية وأسرية مهمة.



صـــراع )ســـّيد( مـــع المجتمع والشـــهرة عشـــان يغتني 
ويتـــزوج اللي يحبهـــا، مســـرحية اجتماعيـــة كوميدية.



)حشـــمت( حيفّلس، وصار الزم يبتكـــر هوا وعياله حلول 
تنقذهـــم من هذا الخطر، كوميديا ســـاخرة رهيبة.



لصوص في مغسلة األموال، قصة كوميدية
رهيبة مليانة ضحك.



عريس يالقي زوجته ماتت في أول يوم!
كوميديا غامضة.



حياتنـــا اليومية متناقضة بشـــكل كبير، ناصر القصبي 
ونخبـــة مـــن النجـــوم حيوّرونا شـــكل حياتنـــا بطريقة 

كوميديـــة خفيفة.



مســـرح يســـتعرض مســـرحيات عالميـــة تســـفرك وانـــت 
الكرســـي. على  جالـــس 



عرض بانورامي لحياة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ
وسؤال عن حبيبته!



مهرجــان خفة اليد

النجـــوم  مـــن  لنخبـــة  بصريـــة  وخـــدع  خفـــة  ألعـــاب 
. لمييـــن لعا ا



التجارب

مجموعـــة مـــن التجـــارب المتنوعة حتبهـــرك وتخليك 
مـــا تبغـــى تطلع مـــن المنطقة.



نصف ساعة من الحماس واإلثارة مع عروض السيارات
والدراجات النارية األشهر عالمًيا يتم من خاللها استعراض 

قصة التحدي بين شخصيات هوت ويلز المعروفة.



Slime Planet
الســـاليم فـــي كل مكان،شـــارك أوالدك اللعب في 
محطـــات كوكـــب الســـاليم مـــع تجـــارب مختلفة من 

المتعـــة والتعلم مناســـبة لـــكل األعمار



تجربـــة  وعيـــش  الحمـــراء  الســـجادة  نجـــم  كـــن 
إحســـاس نجوم السينما من خالل تجربة متكاملة 
من ســـت مراحـــل تبـــدأ بتجهيـــزك للنجومية حتى 

تصـــل إلســـتالم جائزة األوســـكار.



Karaoke Cube

أول مربع كاريوكي في الشرق األوسط،تعالوا 
غّنوا واضحكوا وانبسطوا مع أكثر من ٣0،000 

أغنية بلغات مختلفة



أنت من عشاق الهوت دوغ؟ تعال كل من أقوى 
مطعم يسوي هوت دوغ فيِك يا أرض!



ألول مـــرة في وســـط المدينة تجربـــة المنطاد بإرتفاع 
١٥0 متـــر، والبنجـــي جمبنـــج وألعـــاب رهيبة وحماســـية 

تناســـب كل العيلة!

ألول مـــرة في وســـط المدينة تجربـــة المنطاد بإرتفاع 
١٥0 متـــر، والبنجـــي جمبنـــج وألعـــاب رهيبة وحماســـية 

تناســـب كل العيلة!



Endeavor

عيـــش الحماس فـــي لعبة تـــدور فيـــك وتقلبك فوق 
وأنـــت فمكانك. تحت 



Bungee Jumping

غمض عينك، استعد، ونط.



Tethered balloon

ألصحـــاب القلـــوب القويـــة، جّربـــوا المنطـــاد ألول مرة 
وســـط المدينـــة بارتفـــاع ١٥0 متر.



VR Lounge

 VR 4 تجارب حماســـية أللعاب حركـــة ومغامرات بتنقية
حتســـتمتعوا فيهـــا مع أصحابكـــم بتجربة حّيـــة مليانة 

ووناسة. لعب 



Slingshot

جّربتـــوا النّبيلـــة؟ أصحـــاب القلـــوب الضعيفـــة خليكـــم 
. بعيد



ترامبولين مصمم على شـــكل حاويات ضخمة مرصوصة 
علـــى بعـــض، المـــكان مليـــان ألعـــاب رهيبـــة وكثيـــرة   

ومنطقـــة حفـــالت تكفي 30 شـــخص.



اتخيلتوا تمشوا في أرض كلها الحلويات؟ حتحققوا 
الحلم هنا!

Candy Gate



ألعاب المهارة

ألعـــاب المهـــارة تســـتناك، وّريهـــم ميـــن الحّريف في 
لعبـــة رمـــي العملة وصيد البـــط والتصويـــب. حتعيش 

التجربـــة في جميـــع مناطق الســـيتي ووك.



للعطـــور  معـــرض  فـــي  وأفخمهـــا  األســـماء  أكبـــر 
الراقيـــة. والعبايـــات  والمالبـــس 



أشـــياء بســـيطة وأنيقة في نفس الوقت، مكان فيه 
منتجات كتير حتعجبكم لنفســـكم أو للبيت.



أول قريـــة لألنمـــي ولعشـــاق األنمي فـــي العااااالم  
أكثـــر مـــن ٣00 فعاليـــة حتشـــوفوها وحفـــالت لفـــرق 

يابانيـــة تقـــام ألول مرة!



جاندام

معركـــة جانـــدام، في وســـط جدة بطـــول 6 متر! وفي 
تجربـــة VR ممكن تنســـى نفســـك وتبـــدأ تحس إنك 
فـــي المعركـــة الحقيقـــة بيـــن جانـــدم و زاكـــو واللي 

حتعـــرض ألول مـــرة ،حاجة اســـتثنائية.



ناروتو

حتشوف ٣0 مجسم من شخصيات عالم ناروتو ، وقرية 
كّونوهـــا بـــكل تفاصليهـــا ، وكمان حتشـــوف ناروتو 
وساسوكي وكاكاشـــي شخصًيا  وصخرة الهوكاجي 

وتقدر تتصـــّور معاهم وهم نابضيـــن بالحياة.



أتاك أون تايتان

هجـــوم العمالقـــة الشـــهير، تجربة خياليـــة لألنمي 
المفضـــل فـــي العالـــم عنـــد الكثيريـــن، حتشـــوف 
مجسمات رهيبة ، تعال وإلبس نظارات VR وعيش 

دقايـــق وال فـــي األحالم.



غودزيال

عيـــش تجربـــة غودزيال VR وتصـــّور مع مجســـم لراس 
غودزيـــال وادخل في جـــو الحكايـــة الرهيب.



كابتن تسوباسا

إلعـــب مباراتك مـــع كابتن تسوباســـا وســـّجل هدف 
الفـــوز واحتفل مـــع أصحابك فـــي تجربة VR مباشـــرة 

الفريق. العبيـــن  مع 



هيلو كيتي

لمحبين الشـــخصية الشهيرة هيلو كيتي من األطفال 
والكبـــار نقدملكـــم عـــروض حّيـــة رهيبة،ومتجـــر هيلو 
كيتي الرســـمي فيه كل حاجاتها، والتنسوا تقابلوها 

نهاية كل أســـبوع وتتصوروا معاها.



انيميز

مبنـــى عالم األنمي، 6 من أشـــهر مسلســـالت األنمي 
المفضلـــة حتكون فـــي مكان واحد. 



بليتش

لحظات استثنائية مع بليتش لعشاق األنمي، 
بانتظاركم في قرية اآلنمي.



ماي هيرو أكاديميا

تعالـــوا  أكاديميـــا،  هيـــرو  مـــاي  سلســـلة  لمتابعـــي 
انبســـطوا بألعاب اآلركيد اللي حتكون موجودة ألول 

. ة مر



جوجوتسو كايسن

منّظمة سحرة الجوجوتسو الســـرية تنتظر جماهيرها، 
بعـــروض فيديو وتجـــارب رهيبة وصور أرهب.



غوست إن ذا شيل

عشـــاق فرقـــة غوســـت إن ذا شـــيل موعوديـــن بإثارة 
ماتنتهـــي مـــع أبطالهـــم المفضلين.



هنتر X هنتر

عائلة الهنترز تنتظر متابعيها بمفاجئات عديدة.



پاك مان

إلعبوا مباشرة VR وعيشوا متعة الحماس لكل 
محبين الپاك مان!



جناح مانجا العربية

 مانجا العربية معكم في موسم جدة بشخصيات 
إبداعية وحكايات مثيرة تأخذكم لعوالم ما بعد الخيال.



برنامج خاص مليان بكل حاجة رهيبة، حفالت ألغاني 
األنمي من فرق يابانية وعربية معروفة في المجال، 

وعروض حّية ألقوى المسلسالت اللي تحبوها 
وكوسبالي لشخصياتكم الشهيرة!    

ستيج



سينما خاصة باألنمي راح ينعرض فيها مسلسالت 
األكثر شهرة ومسلسالت تنعرض ألول مرة في 

سينما، شاشة ونظام صوتي قوي ومتكامل يعيشكم 
اللحظة صح!

سينما



أكبر متجر في العالم لمنتجات األنمي وأول مره يكون 
في الشرق األوسط، لو أنت من محبين االنمي هذا 

المكان هو مكانك المفضل الجديد اللي حيبهرك بتنوع 
منتجاته.



المطعم اللي حيسوي ضّجة جميلة بأطباقه 
اللي تحاكي مأكوالت مسلسالت األنمي 

المفضلة لعشاقها.



مطعم بان-يا الياباني عيش معاه أجواء مطاعم 
األنمي الرهيبة واستمتع بتجربة أطباق يابانية 

ماحتنسى طعمها.



اآليسكريم الياباني الشهير، على شكل مخروطي 
مليان نكهات وإضافات خيالية.



الشارع الياباني

دحين تقدر تتخيل نفسك فاليابان وتعيش األجواء في 
الشوارع اليابانية وهو اللي حيوديك لقرية األنمي.



مطاعم سيتي ووك
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 أكبـــر مالهي ترفيهية على شـــاطيء البحر األحمر فيها أكثر 
مـــن 40 لعبة ومجموعـــة متنوعة مـــن األنشـــطة والفعاليات 
موزعـــة على منطقتين تناســـب وتحمس جميع أفـــراد العائلة. 

  منطقـــة الحديقة الملونةمنطقـــة الحديقة الملونة: بدايَةَ من مدخل هذه المنطقة 
الســـاحرة حتحس باإلنبهار، نفق مصنوع من الورد يوصِّلك 
لمـــكان ِينُطـــق مـــن الروعـــة، فيـــه منطقـــة ألعـــاب كبيـــرة 
 LOL, :ومحّمســـة للصغـــار مع شـــخصياتهم المفضلة مثـــل
Bllippi, و Peppa Pig وكبائـــن إطاللتهـــا علـــى البحر األحمر 

فـــي منطقـــة Chill Zone ومفاجـــآت كتير هناك!

 منطقـــة أدريناالنـــد منطقـــة أدريناالنـــد: ياريت عندنا مقياس لألدرينالين عشـــان 
الحمـــاس حيوصـــل مليـــوون فـــي أدريناالنـــد حتحتـــار تركب 
الرولركوســـتر الجديـــدة وال تدخـــل النفق اللـــي حيلعب في 
حســـاباتك وتشـــوف الدنيـــا بالمقلـــوب وال ثروبـــاك اللـــي 
ممكـــن ماتخـــرج منـــو، دقيقـــة تـــرا مو بـــس كـــدا، ال يفوتك 
تجربـــة Abandoned Island اللي حتعيِّشـــك تجربة القراصنة 

كاملة..إحنـــا نقـــول مرحبابـــك قضـــي اليوم كلـــو عندنا!

جدة بيير



الحديقة الملونة

حتحـــس باإلنبهـــار فـــي هـــذه المنطقة الســـاحرة، نفـــق مصنوع مـــن الورد 
يوصلـــك لمـــكان ِينُطـــق مـــن الروعـــه، فيـــه منطقة ألعـــاب كبيرة حماســـية 
للصغار مع شـــخصياتهم المفضلة مثـــل: LOL, Bllippi, و Peppa Pig وكباين 

عالبحـــر في منطقـــة Chill Zone ومفاجـــآت كتير!



الحديقة 
الملونة

علـــى مســـاحة كبيرة تســـتوعب حتـــى ١,200 شـــخص خّبينا 
شـــوية مفاجـــآت حتخّلـــي عيون حبايبنـــا الصغـــار تلمع من 
الفرح ألننا بنستقبل شـــخصياتهم المفضلة, غير المالهي  

الرهيبـــة  ومنطقة اإلســـترخاء لألهالي.



الحديقة 
الملونة

حنلعب و نغّني ونســـتمتع مع شـــخصيات لول ســـربرايز 
المحبوبة، فـــي جدة بيير يخلص العرض لكن حتســـمعوا 

الحكاوي مســـتمرة عن فرحتهم وحماســـهم.



الحديقة 
الملونة

جهزوا كاميرات الجّوال عشـــان تلحقوا تصوِّروا مالمح 
الفرحـــة والبســـطة علـــى أطفالكـــم أول ما يشـــوفوا 
بليبـــي، صدقونـــا الكلمـــات مـــا حتكـــون معّبـــرة فـــي 

هذيـــك اللحظـــة زي الصور.



الحديقة 
الملونة

أكيـــد طول اليوم ســـامعين صـــوت حيوانـــات المزرعة 
ومغامراتهـــم وغالبَاَ حفظتـــوا كل الحلقات من كتر ما 
يحبوهـــم الصغار عشـــان كدا هيا فرصـــه حلوة يقابلوا 

فيها شـــخصياتهم المحبوبة علـــى أرض الواقع.



Presented by

بنجي ترامبولين 

فـــي بنجـــي ترامبوليـــن مو بـــس حنرفعلك مســـتوى 
قفزاتـــك.. كمان مســـتوى األدريناليـــن حيترفع مع كل 

قفـــزة عالية. 



األطفـــال مـــا بيوقفوا لعـــب ؟! إحنـــا عارفين ومتأكدين عشـــان 
كـــدا عملنالكم مناطـــق راحة حلـــوة ومختلفة تقدروا تشـــوفوا 
منهـــا أطفالكـــم وهمـــا بيقضوا أحلـــى أوقاتهم بتصاميـــم فنانة.



عين العروس

اســـتمتع بمنظـــر الغـــروب من عيـــن عـــروس البحـــر األحمـــر المطّلة على 
أجمـــل ســـواحل المناطـــق الغربية.



ياريـــت عندنـــا مقيـــاس لألدرينالين عشـــان الحمـــاس حيوصل مليـــوون في 
أدريناالنـــد وحتحتـــار تركـــب الرولركوســـتر الجديـــدة وال تدخـــل النفـــق اللي 
حيلعب في حســـاباتك وتشـــوف الدنيـــا بالمقلوب وال ثروبـــاك اللي ممكن 
 Abandoned Island مـــا تخرج منو، دقيقة تـــرا مو بس كدا، ال يفوتك تجربـــة

الـــي حتعيشـــك  تجربة القراصنـــة كاملة.



إنرجايزر

تعرف ايش يعني ســـرعة وشـــقلبة؟ ال ال جرِّب إنرجايزر 
و حيختلـــف عندك المعنـــى ٣60 درجـــة زي لّفتك وإنت 

فيها ،شـــي من الخياااال.



باور تاور

مغامر وتســـتمتع بإحســـاس المجازفـــة! الزم تجّرب باور 
تـــاور العمالقـــة اللـــي حتشـــوف فيها الدنيـــا من فوق 

قبـــل ما تتشـــقلب بيك!



خدلـــك لّفتين ســـريعة بــــ ٣60 درجة كاملـــة في تجربة 
حماســـّية وجديدة واألولى مـــن نوعها!

دوبل لوب كوستر



٢ اكستريم

 جرعة حماسية زيادة من اإلثارة في تجربة مالها مثيل!



ارتستكو

قّوي قلبك يابطل واستمتع برحلة خاطفة لألنفاس 
ماحتنساها في لعبة ارتستكو األسطورية!



ابسايد داون تنل

طفشـــت مـــن الحيـــاة العادية؟ تعـــال نقلبلـــك الدنيا 
فـــي ابســـايد داون تنـــل بتالتـــة تجـــارب مختلفة في 

أدريناالنـــد، كل تجربـــة حتغّيرلـــك روتينـــك كّلوو.



ثروباك

مين مـــا كان نهاية جمعـــة العيلة يقول ممكن أبـــات؟ممكن أبـــات؟ جبنالك بيت 
ســـّتك بـــكل تفاصيله وإذا اشـــتهيت حلويات زمـــان حتالقيها جنبك 
فـــي بقالـــة المحبـــةبقالـــة المحبـــة، بس مـــا نبغى غش نلعـــب موتـــه موتهموتـــه موته وقت 

فاصل ســـنعود بعد قليلســـنعود بعد قليل.



جّمـــع قراصنتك يا كابتن عشـــان رايحين نغـــزو الجزيرة 
المتروكـــة فـــي رحلـــة مـــن الخيـــال وتفاصيـــل رهيبـــة 

تعيشـــك تجربـــة القراصنـــة كاملـــة في جـــدة بيير.



متجر الهدايا

الذكريات هي حكاوي المســـتقبل.. ال تنسى تعدِّي تاخدلك 
ذكرى ملموســـة تحكي بيها بعدين أحلى التجارب واأليام.



متجر أللعاب األطفال وأغراض الحفالت.



LOGO STAND ALONE

متجـــر لبيـــع مناشـــف البحـــر بتصاميـــم فريدة تشـــابه 
تصميـــم الِبشـــت الســـعودي.



أول وأكبر براند شرابات سعودي ُتصنع في عاصمة الرياض.



جــدة
وايڤـــز

متجـــر لمســـتحضرات التجميـــل ذات الجـــودة العالية مـــن ماركة 
خبيـــرة التجميـــل نـــوره بوعوض.



دار عطـــور حديثـــة تـــم إطالقها فـــي ٢٠١٤ ألحـــد مصممي 
العطـــور  الفاخـــرة "NICHE"، مـــع مجموعـــة رائعة

 من ١١ عطر .



AMER AL NAQEEB

TELEFON: +967  777544994
EMAIL: AM2013ER201428@GMAIL.COM

 FOR Engineering
& Decoration & Contracting
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ممشـــى على طـــول البحر، مصمم بطريقـــة زي مايكون 
شـــارع كبيـــر في أشـــهر مدينـــة عالمية، فيه مجســـمات 
فنيـــة متوزعة على كامل الممشـــى ومخلّيه المكان من 
جـــد فـــن، وأحلى ما فيـــه في النهـــار موود وفـــي الليل 
مـــوود ثاني، وكل مره تجي تحســـها غير وتجربة جديدة، 
وبرج االستكشـــاف الـــي يوصل لـ 80 متر تشـــوف معاه 

كل جدة، مـــن كبر المكان ماتمل بســـهولة! 

وانتو بتتمشـــوا حتقابلوا الصقر الذهبي ومدرجات تطل 
علـــى البحر ومحالت تســـوق وعالمـــات تجاريـــة وبرضوا 
مطاعـــم ومقاهـــي، وحيكـــون فيهـــا فعاليـــات كبيـــرة 
واللـــي عليهـــا الكالم، وحنشـــوف كل يوم ألعـــاب نارية 

لمـــدة 60يوم.

جدة آرت بروميناد



ألعاب نارية يومية

دوِّرَلك مـــكان إســـتراتيجي واســـتمتع يومًيا بألوان الســـما 
المضيئـــة اللـــي تبهـــر الكبـــار قبل الصغـــار   علـــى كورنيش 

جـــدة فـــي منطقـــة آرت بروميناد! 



برج االستكشاف

فـــي منظر يحبـــس األنفاس على علـــّو 80 متـــر اتفرَّج على 
عـــروس البحـــر األحمر مـــن أجمـــل زواياها وبنظـــرة مختلفة 

عـــن الجميع.



احتفاالت ومهرجانات
 الشوارع

فـــي كل خطـــوة عـــرض مبهـــر ومختلـــف يخّليـــك ماتبغى 
تغمـــض عيونـــك عشـــان مايفوتك شـــي.



عروض هوائية

جاييـــن عشـــان نبهـــرك بحركاتنـــا الخطيـــرة والفنانـــة اللي 
حتعجبـــك وتبســـطك بـــس انتبـــه تقّلدنـــا فـــي البيت.



عروض مائية

قـــد شـــفت المويا تجتمع مع النار ؟! ِلّســـا ما شـــفت شـــي، 
تعـــال واســـتمتع بعروضنـــا المائية الخارجة عـــن الطبيعة.



عروض مسرحية

على مســـارح جدة آرت بروميناد تالقـــي أمهر وأفنن العروض 
المســـرحية اللـــي تخّليك تحكـــي وتتحاكى بيهـــا ، ال تفّوتها 

وتعال انبســـط مع عائلتـــك واصحابك.



مالهي لألطفال

اللعـــب  مـــن  األكبـــر  النصيـــب  الصغـــار  ألطفالنـــا  دايًمـــا 
واإلنبســـاط عشـــان كـــدا جهزنالهـــم كل األلعـــاب اللـــي 

ويحبوهـــا. تعجبهـــم 



سوق السبت
األسبوعي

عشـــان كلنـــا فخـــر ببنـــات وأوالد بلدنـــا جهزنالكم ســـوق 
الســـبت عشـــان تيجـــو تتعّرفـــوا علـــى منتجاتهـــم الرهيبة 
وتســـتمتعوا بتجربة تســـّوق مالهـــا مثيل بطريقـــة ممّيزة 

وتقتنـــوا أجمـــل القطـــع الفريدة مـــن نوعها.



ألّول مـــرة فـــي جـــدة ! نقـــدم لكـــم لعبـــة يابانيـــة بتقنيـــة 
مســـتقبلية تعتمد على الواقع المعزز، كّلها حماس وإثارة 

وتحـــّدي، وتناســـب كل األعمار .



مطعـــم فاخـــر يقدم أطباق عالمية شـــهيرة وشـــهّية على 
يد الشـــيف الســـعودي العريق حكيـــم باقبص.



تـــذّوق أشـــهى األطبـــاق اللبنانيـــة والبحريـــة واســـتمتع 
بأجـــواء ال ُتنســـى.



مخبـــز ومقهـــى أمريكـــي حائز علـــى جوائز ، يقّدم أشـــهى 
المأكـــوالت الخفيفـــة والحلويات. أنواع 



عيـــش تجربـــة التـــذوق اللبنانيـــة الممتعـــة إلـــي تكمـــل 
الموســـيقية باألجـــواء 



مطعم مأكوالت بحرية فيه جلسات جديدة ومختلفة.



محـــل للنظـــارات ذات التصاميـــم الممّيزة والجـــودة العالية 
في التصنيع بأســـعار ُمنافســـة.



مـــن هذا المفهـــوم انطلق شـــكل OTG الذي يتمثل 
بخطوط عريضة تتميز بأشـــكالها المتنوعة من خطوط 

متموجة تعبر عن أمـــواج البحر األحمر، 

إيكـــو بيوتي هي وجهـــة الجمال الطبيعيـــة الجديدة، حيث 
إنهـــا توّفر أفضـــل المـــاركات العالميـــة المهتمـــة بالعناية 

بالبشرة.



عالمـــة تجاريـــة ســـعودية متخصصـــة فـــي مجـــال صناعـــة 
مســـتحضرات العنايـــة بالبشـــرة والعطـــور ومجموعـــة من 

منتجـــات العنايـــة األخـــرى ذات تركيبـــة فريـــدة ومبتكـــرة.



فطير حجازي على أصوله مقّدم بطريقة شهّية.



تتمتـــع  واألحذيـــة،  والقبعـــات  للمالبـــس  تجاريـــة  عالمـــة 
الحيـــاة. أســـلوب  تعكـــس  بتصماميـــم 



مقهـــى ســـتاربكس والذي يعـــد األول عالمًيـــا في مجال 
القهـــوة ويهتـــم بتقديم أجـــود أنواع البـــن لمحبيه.



أكبـــر مســـاحة للمبتكريـــن والمبدعيـــن الســـعوديين، حيث 
ُيشـــكل الفـــن واألزيـــاء واإلبداع أســـلوب حيـــاة للزوار.



قائمـــة قلـــب آيســـكريم تقدم عدة أنـــواع من اآليســـكريم 
الـــذي يعيـــد الحنين إلـــى الماضـــي و يزيد صيفـــك لذاذة.



عالمـــة تجاريـــة للمالبـــس النســـائية المعاصـــرة ، تركز على 
العمـــل بمســـؤولية لتقليـــل التأثيـــر على كوكبنـــا وإحداث 

إيجابي. تغييـــر 



ماركة خليجية لصنع األحذية ذات التصاميم الجّذابة والمميزة.



Breeze your summer
with ice cream.
Breeze your summer
with ice cream.
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متاجر ومطاعم آرت بروميناد





ميـــن كان يتخيـــل أكبـــر غابـــة حيوانات فـــي المملكة 
وتكـــون في جدة! بس صارت حقيقة نعيشـــها، هذي 
التجربـــة مختلفة، حيكـــون فيها حياة بريـــة حقيقة زي 
اللـــي بنشـــوفوا في الوثائقيـــات، أنـــواع حيوانات من 
كل شـــكل ولـــون، اللـــي نعرفـــوا واللـــي مـــا نعرفوا، 
وعددهـــا أكثر مـــن ١,000 حيـــوان منها حيوانـــات عمرها 

فوق ١٥0 ســـنة! 

زواحف نـــادرة وحيوانات مفترســـة وطيـــور من أماكن 
بعيـــدة فـــي العالم، مـــو واحد وال اثنيـــن عددها فوق 
200 طير! واألحلى نقدر نتفاعل مع الحيوانات مباشـــرة 
ونقـــرب منها بس أكيـــد النوع المســـالم والثاني من 

لبعيد.. بعيد 

 وحتكـــون عندنـــا تجربـــة ممشـــى الغابـــة كأول مـــرة 
في الشـــرق األوسط، وســـفاري نشـــوف فيها النمر 
الذهبي واألســـد األبيض، ومو بـــس كذا في منطقة 

ألعـــاب بتصميم مميز مســـتوحاه مـــن الطبيعة!

جدة جنغل



تجربة سفاري

ال تفوتـــك تجربة ســـفاري الفريدة مـــن نوعهـــا، بالركوب في 
"يونيمـــوغ" أو ســـيارة جيب تأخـــذك في جولة حتشـــوف فيها 
7 أنواع مـــن القطط البريـــة والكتير من الحيوانات المفترســـة 

حتعيشـــك الحياة البرية علـــى أصولها.



تجربة ممشى الغابة

أحـــدث مناطق التفاعـــل مع الحيوانـــات اللي حتكتشـــفها في 
جـــدة جنغـــل بتجربة ممشـــى الغابـــة للمرة األولى في الشـــرق 
األوسط خالل مســـارات مظللة ومكيفة أثناء االستمتاع بجمال 

الحيـــاة البرية النادرة.



المزرعة

ميـــن فينا مايحـــب حيوانات المزرعة األليفة ويســـتمتع 
باللعـــب معاهـــم، جاتـــك الفرصـــة اآلن داخـــل منطقة 

. حة مفتو



كل اللـــي يخطر فـــي بالك وأكتر من أنـــواع الزواحف المألوفه 
والنادرة مثل تمســـاح ألبينـــو .. جبنالكم هيا فـــي مكان واحد 

بتجربتي المنطقـــة الداخلية والخارجية!



تعـــّرف على أكثر مـــن 200 نوع من الطيور النـــادرة وأجملها في 
العالـــم مـــن خـــالل إتصال مباشـــر معهـــا بتجربة فريـــدة في ٣ 

مغلقة. مناطق 



لمحّبي الـــكالب خصصنالكم منتزه ترفيهي ألكثر من ٥0 نوع من 
الكالب الصديقـــة حيث بإمكانكم قضاء وقـــت ممتع بالمناطق 

الداخلية والخارجية يصاحبهـــا عروض حّية ممتعة يوميًا.



الحديقة المضيئة

تمتع بجمال الطبيعة واألجواء الســـاحرة في جلســـات ســـاكنة 
وســـط اإلضـــاءات المّوزعة حولك لتزيـــد المكان جمااًل!



إنبهـــار، جمـــال، وروقـــان.. كلها كلمـــات توصف حالتـــك لّما تزور 
متحـــف المحّنطات الرهيب ألنـــه يحتوي على أكثر من 200 قطعة 

محنطـــة تبهر العيـــن من مجموعة متنوعة مـــن الحيوانات!



الرماية

َقنِّيـــص و تجيبها ؟! تعال وّرينا مهاراتك في جّو من التحّدي 
فـــي المنتزه العام في جدة جنغل



كرات الطالء

أحمـــر ، أصفـــر ، أزرق كلهـــا ألـــوان حاتالقيها على مالبســـك 
لـــو مـــا أنتبهت وباغتـــك الفريـــق المنافس .. جّمـــع فريقك و 

إلعب مـــع أصحابك فـــي المنتـــزه العام



كارتينج

إســـتعد ثّم إنطلق بأقصى سرررعة للوصول إلى خط النهاية، 
نبغى نشوفك فايز بالمركز األول.



حبل اإلنزالق

مســـتعد تشـــوف جـــدة جنغل مـــن فـــوق؟ ال يفوتـــك تجربة 
أدرينالين! كلهـــا 



القفز بالحبل

قـــّوي قلبك، و ُنـــط بأقوى ما عندك وشـــوفنا مـــن فوووق، 
حركاتك. وّرينا 



الزحليقة

أعلى نقطـــة في جدة جنغل.. اتفرج علـــى المنطقة كاملة 
من فـــوق واســـتمتع بســـحر المنظر قبـــل مـــا تتزحلق من 

أكبـــر زحليقه عندنا.



منطقة األطفال

فـــي جو خيالي من اللعب وصنع ذكريات ما تتنســـي وتصميم 
عالمـــي يواكب طابـــع الغابة. حيقضـــوا حبايبنـــا الصغار أجمل 
اللحظات في منطقة خارجية فيها ١4 لعبة حماســـية باإلضافة 

إلى ورش عمـــل ممتعة ومميزة.



منطقة الفيل

ســـمعتوا عن الفَيلة اآلســـيوية؟ هي فَيلة صديقة لإلنســـان 
وتقـــدر تتفاعل معها، تعالوا اتعرفـــوا على دا الكائن الجميل 

والودود فـــي تجربة رائعة.



المسرح

فـــي َجـــو مـــن الترّقـــب والمتعة يســـتقبل مســـرح ســـفاري 
المفتـــوح أمَهـــر العارضين إلدهـــاش وإمتاع زوارنـــا بعرضين 

يومًيا. مذهليـــن 



متاجر ومطاعم جدة جنغل





أول ميناء ســـياحي في المملكة العربية السعودية حيكون 
فيـــه ألول مرة مدرســـة لتعليـــم قيـــادة القوارب الشـــراعية 
ومطاعـــم ومتاجـــر فاخرة لتجربة تســـّوق خياليـــة على البحر، 

وتجـــارب بحريـــة مالهـــا آخـــر زي الصيـــد والســـفاري البحرية 
والغواصـــات وحـــوض القـــرش واإلبحـــار واســـتئجار اليخوت 

كامل. ليـــوم 

ولو حاب تجي المنطقة تســـتمع بالمناظر الحلوة وتشـــرب 
قهوتـــك أو تـــاكل في أحـــد المطاعـــم المطّلة عالمرســـى 
برضـــو راح تعيـــش تجربة رهيبـــة ألن المكان ســـاحر وجميل.

نادي جدة لليخوت



مارينـــا

استمتع بالقهوة والجلسة على بحر جدة، والتنسى 
تجرب الفعاليات البحرية لو قلبك قوي ويحب المغامرة.



رحلة الصيد

رحلة لمدة ٦-٨ ساعات على بوت للصيد مع طاقم 
متخصص، عشان تستمتعوا بتجربة رهيبة للصيد 

ومغامراته.

مارينـــا



مارينـــا

معرض جدة اليف ستايل، أول معرض من نوعه في 
المنطقة، بحر ويخوت ومعروضات فاخرة!

معرض جدة اليف



تأجير اليخوت

يوم على اليخت في البحر، عيشوا كل الفعاليات 
البحرية وسووا تان واستمتعوا باألكل والمشروبات 

المنعشة وبصحبة بعض.

مارينـــا



رحلة ماحتتكرر، تستمر 3٠ دقيقة ألربع أشخاص، 
حتحسون فيها بقوة محرك قارب بقدرة ٤٠٠٠ حصان.

رحلة القارب السريع

مارينـــا



مارينـــا

استمتع بشعور الدالفين في مركبة حيكون فيها نص 
جسمك تحت الموية والنص الثاني فوقها وعيش 

تجربة الخفة اللي تشبه خّفة الدالفين!

سي بريتشر



مارينـــا

تجربة تشبه سيارات الكرنفال ولكن في البحر! 
استمتع بالسرعة الرهيبة للبوت اللي يسحبك أنت 

وأصحابك في وسط الموية الالمعة!

دونات رايد



باراسايلنج

مارينـــا

اإلبحار بالمظالت! استمتع بتجربة الطيران بالطائرة 
الورقية المربوطة في البوت اللي يمشي وسط البحر، 

تجربة رهيبة وكاملة!



مارينـــا

األدرنالين في أعلى مستوياته، انزل في قفص 
لعمق البحر واستمتع بهيبة وحماسة منظر القروش 

المفترسة وهي تسبح حولك!

شارك كايج



مارينـــا

قارب البنانا رحلة مفضلة لألطفال وللعيلة، استمتعوا 
برحلة خفيفة لطيفة في البحر مع النسيم العليل.

قارب البنانا



مارينـــا

ِجت بوت

احجز القارب النفاث وحس بطعم ملح البحر في رحلة 
حماسية فيها دوران ٢٧٠ درجة ووقوف مفاجيء 

وسرعات توصل ٩٠ ك في الساعة، رحلة قوية ورهيبة 
للي يحبوا الحماس.



سنوركلنج

مارينـــا

لو حابب تشوف حقول المرجان بدون ماتعيش 
تجربة الغوص الثقيلة، عيش تجربة مصغرة واستمتع 

بمشاهدتها من منطقة قريبة لسطح البحر.



التزلج على الماء

تزلج على المياه بمساعدة القارب، إحساس سريع 
ورهيب ومنعش.

مارينـــا



رحلة غوص بديعة تتفرجوا فيها على حقول المرجان 
في عمق البحر، في موقعين مختلفة، وختام مثالي 

للرحلة بوجبة غداء لذيذة.

رحلة الغوص

مارينـــا



الريح حتساعد الجناح المنفوخ حولك يعيشك تجربة 
طيران حماسية رهيبة!

وينج فويل

مارينـــا



B R I D G I N G  M I L L E N N I A L S  T O  A R T

مارينـــا

متجـــر أزياء محلي يعـــرض مجموعة أزيـــاء تدمج التراث 
مـــع الحداثـــة والبســـاطة مـــع األناقـــة بتصاميـــم غيـــر 

. ية تقليد



مارينـــا

كل قطعـــة مـــن مالبســـها تـــروي حكايـــة، وتاخذك 
لمغامـــرة، وطبعاتهـــا تمّيـــزك وتشـــبهك لوحدك.



مارينـــا

البحـــر يعنـــي ســـباحة!  محـــل مايـــوه لمالبـــس البحر 
واإلكسســـوارات وكل اللي تـــدوري عليه في موضة 

الشـــاطئية. األزياء 



مارينـــا

األحذيـــة االيطالية العريقـــة بالتصاميم األكثـــر أنوثة في 
العالـــم! تســـوقي جديدهم على شـــاطيء جدة.



مارينـــا

مالبـــس بحر ومالبس جاهزة من براند فرنســـي متخصص 
مجاله. في 



مارينـــا

المالبـــس واإلكسســـوارات النســـائية واألثـــاث المنزلي 
والديكـــور والجمال والهدايـــا، كلها في مكان واحد أنيق 

وكالســـيكي ومعاصر.



مارينـــا

مهـــارة فريدة هي الســـر خلف الجمال واألســـلوب الناجح 
١٨٤٢م. منذ  هنا، 



خمس مطاعم عالمية مطّلة على البحر، ومسرح موسم جدة 
الغنائي في منطقة راقية حتدلل كل حواّسك.



مسرح موسم جدة، موعودين فيه بحفالت غنائية 
لفناني الخليج والعرب، وليالي طرب الُتنسى.

مسرح موسم جدة

لونـــا



لونـــا

 pizza" البيتزا المربعة من سلسلة مطاعم البيتزا الشهيرة
loves emily" واللي حيقدم بيتزا وباستا وسلطة وال أروع.



لونـــا

من لوس أنجلوس بخبرة أكثر من 3٥ سنة، وأطباق 
بنكهة شمال إيطاليا والساحل االيطالي الراقي، عيش 

تجربة فخمة ولذيذة.



من قلب مدينة نيس الفرنسية العريقة، يقدم تجربة 
فاخرة لمأكوالت شهيرة مثل الرافيولي بجبنة الريكوتا 

وصلصة الطماطم بالبيستو واللوز.

لونـــا



أجواء حّية ورهيبة في مطعم يقدم البيتزا الشهيرة من 
مدينة كان، طعام لذيذ ومكان لذيذ!

لونـــا



أجواء ومشروبات استوائية مستوحاه من المتاجر 
الصغيرة في سريالنكا، طعام وأجواء حّية وسعيدة!

لونـــا



مبنى نادي
جدة لليخوت

عيش تجربة كاملة في مطاعم مبنى نادي اليخوت أيام 
الخميس والجمعة مع موسيقى حّية وطرب.



مبنى نادي 
جدة لليخوت

عروض مسلية وُمَتع بصرية وموسيقى وأوقات سعيدة 
كل يومّي خميس وجمعة في مطعم ذا بيتش كلوب.

ذا بيتش كلوب



مبنى نادي 
جدة لليخوت

مارينا سوشيال

استمتع بفعاليات متنوعة في أحد مطاعم الشيف 
جيسون أثيرتون الحاصل على نجمة ميشالن، مثل الدي 
جي والعروض الحّية المتنوعة كل يومّي خميس وجمعة.



متاجر جدة لليخوت





تحت ظـــل قبة ســـوپر دوم راح نعيش ليالـــي طربية مليانة 
غنا ودندنة وســـلطنة في الحفـــالت الغنائية العربية، وكثير 
مّنـــا حيقابلـــوا شـــخصياتهم المفضلـــة الخيالية ويشـــبعوا 
شـــغفهم بالفنـــون العالمية اللي حتقدمهـــا أربعة معارض 
بـــوب  والكـــي  العلـــوم  مهرجـــان  هـــي  شـــهيرة  عالميـــة 

والكوميكـــون وبســـاط الريح.

جدة سوبر دوم



حفالت غنائية

4 حفـــالت غنائيـــة عربيـــة لفنانيكم المفضلين في مســـرح 
جـــدة   ســـوبردوم، ليالي طرب وغنـــا ماحتتكرر.



مهرجان ألعاب 
الصيف

الترفيـــه هنـــا غييـــر ألطفالـــك وللعيلـــة، مهرجـــان من 
الفـــرح واأللعاب العالميـــة واإلثـــارة، موعودين بتجربة 

! ها حتنسو ما



أنشـــطة  العلـــوم،  لمحبيـــن  المفضلـــة  الوجهـــة 
استكشـــافية وتجـــارب علميـــة تفاعلية تقدر تشـــارك 

العيلـــة. كل  فيهـــا 



أكبـــر فعالية لمحّبين عالم الكوميك. تنّكر على شـــكل 
شـــخصيتك الخالية المفضلة وتعال اتفـــّرج على عالم 

الكتب المصـــورة والخيال العلمي.



بوثـــات عالميـــة للمالبـــس والمجوهـــرات ومنتجـــات كثيـــرة مـــن 
أشـــهر التصميمات العالمية والمحليـــة بجانب مقاهي ومأكوالت 
متنوعـــة، فـــي معـــرض ســـنوي يعـــد الداعـــم الرئيســـي لتمويل 
المؤسســـة الخيريـــة الوطنيـــة للرعاية الصحيـــة المنزلية مـــن 2000 م.



مهرجان مايتفـــّوت، الكي-بوب بشـــكل جديد ماتكرر، 
انغمـــس في الثقافـــة الكورية بكل حواّســـك وعيش 

تجربة كاملـــة ورهيبة.





مســـتعّدين ألحد أكبر مفاجآت موســـم جدة؟  ســـيرك 
دو ســـوليه العالمـــي بعروضه المشـــّوقة ياخدك في 
رحلـــة ممتعـــة وحماســـّية لقضـــاء وقت كّله انبســـاط 
وضحك وتشـــويق مـــع العـــروض البهلوانيـــه وغيرها 
من المفاجآت في أجواء مســـرحية استعراضية مذهلة 
تناســـب العائلة وممتعـــة لجمعـــة األصدقاء..حتقضوا 

ليلـــة مـــن أحلى الليالـــي ألن أّيامنـــا الحلوة جات.

سيرك دي سوليه



عالمـــي  ســـيرك  أشـــهر  تشـــوف  يـــوم  حلمـــت  قـــد 
ومســـتوى أداء رهيب! ســـيرك دو ســـوليه ياخذنا في 
رحلـــة بصريـــة خياليـــة تخلينـــا مبهوريـــن طـــول الوقت 

بعـــروض بهلوانيـــة فريـــدة والمزيـــد.





مرحبابكم في منطقة البلـــد التاريخية حيكون فيها فعاليات 
شـــعبية حّيـــة ممتعة، بجانب جمـــال عمارة وتصاميـــم البيوت 
القديمـــة والمتاحـــف األثريـــة للـــي يحبـــوا تأمـــل الحضـــارات 

البلد.  وثقافـــة  والتراث 

تنقســـم فعاليات الموســـم في البلد ألربعة مناطق رئيسية 
تتنـــوع فعالياتهـــا اللـــي تعكـــس تاريـــخ المملكـــة وحضارة 

المنطقـــة بطريقة مســـلية ورهيبة لـــكل العيلة.

البلد



مـــن عمـــق الثقافـــة والفن، مـــن منطقة البلد يرســـم 
الرســـامين المشـــهورين والهـــواة لوحات مســـتوحاة 

مـــن تـــراث المنطقـــة اللـــي حيملوها إبـــداع وجمال.

فعاليات الفن



فعاليات وتجارب 
ترفيهية

فعاليـــات حماســـية وتجارب كلها تشـــويق في كل 
أرجـــاء المنطقة ولـــكل العائلة.



حضـــارة بلـــد بـــكل ثقافتهـــا وعاداتهـــا وحتـــى ألعاب 
أطفالها الشـــعبية القديمة في عـــروض وورش عمل 

متنوعـــة تلهم محبيـــن االستكشـــاف والمعرفة.

فعاليات ثقافية



تنـــوع موســـيقي وعـــروض شـــعبية رائعـــة فـــي داخل 
البيـــوت والشـــوارع تحكيلنـــا قصـــة تراثنـــا بأحلـــى الطرق .

العروض والموسيقى



المبانـــي الشـــهيرة والطـــرق واألزقـــة، تحـــت الضـــوء 
اللـــي حيبرز تفاصيلها العريقة، وعـــروض ضوئية بالليزر 

العيلة. لـــكل  ممتعة 

فعاليات الضوء



منطقـــة قرب البحيـــرة تقدم عروض حّيـــة رهيبة، وعدة 
مطاعـــم ومقاهـــي بثيم شـــعبي جميل يدمـــج التنوع 

الماضـــي والحاضر. بين  الثقافي 

مطاعم ومقاهي





ميـــن ما يعـــرف حديقة األميـــر ماجد! وحـــدة من أحلى 
األماكن الطبيعية في جـــدة، وخصوًصا بعد التطورات 
األخيـــرة، واللـــي تغير فيها أشـــياء كثير منهـــا ممرات 
وممشـــى طويل بين النخيل وجلســـات في مساحات 
خضـــراء ومنطقـــة كبيـــرة مـــرة كلهـــا ألعـــاب تفاعلية 
ومختلفـــة عـــن أي لعبة موجودة فـــي أي مكان ثاني، 

مع موســـم جـــدة الحديقة حتصير أحلـــى وأحلى.

كل أســـبوع خالل الموسم عروض فنية تجمع ثقافات 
عالميـــة ومحليـــة وبرضـــوا عـــروض الفلكلـــور وفـــرق 
موســـيقية تضيـــف علـــى المـــكان بهجـــة وســـعادة، 
ومعها بازار عالمي من دول مختلفة وأكشـــاك طعام 
ومشـــروبات وغيرها مـــن النشـــاطات والخدمات اللي 

تخلـــي التجربة ممتعـــة وأحلى مـــن كل مرة.

حديقة األمير ماجد



المسرح الثقافي

تعـــّرف على عروض الفلكلور مـــن مختلف دول العالم 
واســـتمتع مـــع عائلتـــك وأصدقـــاءك فـــي أجـــواء من 

المـــرح واإلحتفـــاالت الّلي مالهـــا نهاية.



ســـافر معنـــا كل أســـبوع لبلـــد مختلف و تســـّوق من 
منتجاتهـــم المحلّيـــه فـــي تجربـــه فريده مـــن نوعها و 

أســـبوعّيا. متجدده 

البازار الثقافي

ســـافر معنـــا كل أســـبوع لبلـــد مختلف وتســـّوق من 
منتجاتهـــم المحلّيـــة فـــي تجربـــة فريـــدة مـــن نوعها 

أســـبوعّيا. ومتجددة 



آرت جاليري

يال نكتشـــف مواهبنا ونجّرب نصنـــع أجمل القطع من 
ثقافـــات وبلدان مختلفة، كل أســـبوع حتكـــون تجربة 

ومختلفة. جديدة 



منطقة األطفال

مســـاحة خاّلبة لصغارنـــا لّلعب والمرح وقضـــاء أوقات 
كلها ســـعادة وإنبساط.



منطقة الكارنفال

هنا منطقة الحماس! حتســـتمتعوا بأحلى العروض الحماسّية 
اللـــي كل أســـبوع حتكون مـــن بلـــد مختلف وتعكـــس ثقافة 

هذا البلد فـــي أجواء اســـتعراضية مرحة.



منطقة المطاعم

اســـتمتع بوجبتـــك فـــي منطقـــة المطاعـــم بوســـط أجمل 
حدائـــق عـــروس البحـــر األحمر.



بيت الرعب

بيـــت الرعـــب مـــن أكتـــر األلعـــاب اللـــي كّنـــا نتحمس 
نلعبهـــا زمان، لكن المـــّره دي غير.. يال نـــزود الحماس 

فـــي تجربـــة مختلفة بـــس الزم تقـــّوي قلبك.



عرض النافورة

ال تفـــّوت العروض المباشـــرة للنافـــورة المائية الرائعة 
فـــي وســـط أكبـــر حدائـــق مدينـــة جـــدة.. أجـــواء من 

ماتتنســـي. الجمال 



جــدة وايڤـــــز



فـــي جـــدة وايڤز وعلى ســـاحل البحر األحمـــر حتكونوا 
موعوديـــن بفعاليـــات ورحـــالت وعـــروض مائيـــة فيها 
حماس وفيها بســـطة وفيها اســـترخاء وفيها ضحك 

وكل شـــّي حلو يخطر علـــى بالكم.

جدة وايڤز



فعاليات رياضية مائية

جــدة
وايڤـــز

فعاليـــات حركة وحمـــاس وإنطالقة في عمـــق البحر، 
اســـتمتعوا بشعور الســـرعة والمغامرة.



الرحالت البحرية

فعاليات اســـترخاء وصيد وتقضية يـــوم صيفي مثالي 
وســـط المويـــه وأشـــعة الشـــمس المنعشـــة، رحالت 

بحريـــة ممتعة.

جــدة
وايڤـــز



رياضة استعراضية

عـــروض مائيـــة تفاعليـــة ومســـلية للمشـــاهدين مـــن 
الـــزوار، تعـــال واســـتمتع فيهـــا أنـــت وعيلتـــك وأصحابك.

جــدة
وايڤـــز
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