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 وفـــــــــــــرة األرض
والصفـــــاء وأنــــــت

 الروح والحواس الموقع واألجواء

يقــدم نــزل الرفــراف بوابــة إلــى عالــم فريــد 
مــن المحميــات البيئيــة، الوحيــدة مــن نوعهــا 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. هــذا 
المثالــي  المــكان  هــو  الطبيعــي  المــاذ 
الوقــت واالســترخاء واالســتمتاع  إليقــاف 

بســحر اللحظــة.

يقــع نــزل الرفــراف علــى الســاحل الشــرقي 
ــوان الشــاطئ ونقــاوة  للشــارقة. تتناغــم أل
ميــاه المحيــط الهنــدي بشــكل مثالــي مــع 
التصميمات الداخلية األنيقة للنزل المكسو 
بالبيــج الناعــم  واألزرق والبنــي الصحــراوي. 
أبحــر بقــارب خــاص إلــى جزيرتــك الخاصــة مــع 
خيمــة حديثــة ومســبح خــاص بهــا، مصممــة 
لتوفير الراحة والخصوصية مع إطالة رائعة 

علــى المحيــط الهنــدي.

ــر  هــذه خطوتــك األولــى لابتعــاد عــن التوت
الــذات. هــو مــكان يمكنــك  إلــى  والعــودة 
فيــه التواصــل مجــددًا مــع الطبيعــة فــي جــو 
فريد، حديث وبسيط. استنشق سحر الموج 
والرمال واختبر أحاســيس جديدة على أجنحة 

الريــاح الشــرقية.

Kingfisher is set on the east coast of Sharjah. The beauty of the pristine 
beach and Indian Ocean waters is matched perfectly by refined interiors 
of soft beiges, blues and desert browns that dress the resort. Arrive on 
a private boat that will take you to your private island with a modern 
tent and its own private pool designed to provide comfort, privacy and 
amazing views of the Indian Ocean. 

location and ambiance

Kingfisher Lodge offers you a 
gateway to a unique world of 
conservation, the only one of its 
kind in the UAE. This natural retreat 
is the perfect place to slow down, 
breathe and just be. 

abundance 
of earth, serenity 
and you

soul and senses
This is your first step to disconnect from stress and reconnect with 
yourself. A place where you reconnect your soul with nature in a modern, 
simple and exotic atmosphere. Revitalize your sensations and ride the 
waves of enchantment as you engulf the Eastern winds.
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 النشاطات

 التجربة

إن كنت تحب األنشطة الجسدية وتبحث عن حس المغامرة في عطاتك، يمكنك االستمتاع 
بالعديد من األنشطة التي سترسم ابتسامة على وجهك وترفع نبضات قلبك.

ــة  ــاه صافي ــر مي ــاك عب ــق فــي الكاي ــم بالهــدوء وأنــت تنزل ــة. تنّع ــم ومــارس حرفــة الرماي تعّل
وبين أشــجار المانغروف العريقة بالقدم. شــاهد الســاحف البحرية تســبح وتفقس بيضها، 
وألــِق نظــرة علــى العديــد مــن الطيــور النــادرة والحيــاة البريــة التــي ُتعــرف بهــا خور كلبــاء كأرض 
رطبــة مهمــة علــى مســتوى العالــم. تــذوق أشــهى األطبــاق العضويــة والصحيــة مــع إطالــة 

بانوراميــة علــى الخليــج العربــي وســافر علــى أجنحــة الجمــال والتغييــر.

جــدد روحــك بمجموعــة مــن األنشــطة المائيــة والبريــة مثــل الغــوص والرحــات بالكايــاك 
ــة التاريخيــة، وركــوب الدراجــات  ــراج المراقب والتجديــف والتجــول فــي الطبيعــة علــى ذيــل أب
ــور الجارحــة. ــاء للطي ــز كلب ــة ومرك ــة الجبلي ــة لصــون البيئ ــز الحفي ــارة مرك فــي وادي الحلــو وزي

مــع مدخــل حصــري إلى النــزل، ُتفتح األبواب 
لتكشــف عــن عالــم مــن المحميــات الفريــدة 
وثقافة عربية أصيلة. يقدم لك نزل الرفراف 
تجربة فاخرة على مســتوى عالمي. اســتمتع 
بــورش عمــل مختلفــة ومؤتمــرات صغيــرة 
ناجحــة وفريــدة فــي قاعــة االجتماعــات التــي 
توفر مساحة قادرة على استيعاب ما يصل 

إلى عشــرين شــخًصا.

experience activities
With exclusive access to a pristine 
ecosystem, Kingfisher Lodge 
offers you a gateway to a unique 
world of conservation and culture. 
Embracing its Arabian heritage, 
Kingfisher Lodge provides you with 
a world-class luxurious experience. 
Enjoy unique and remarkable team 
building activities, workshops and 
small conferences with its meeting 
room that offers an intimate space 
capable of holding up to 20 people.

For those of you who like to stay active during your getaways and build 
on your exquisite experience, enjoy a list of several activities that will keep 
your heart pumping and face smiling. 

Learn and practice an ancient craft at the archery range. Savour the 
tranquillity as you kayak through mangroves, watch sea turtles hatch, 
nest and swim, and catch a glimpse of many rare bird species and the 
wildlife that all define Khor Kalba as a globally important wetland. Indulge 
in a panoramic ocean view of the Arabian Gulf while enjoying a healthy 
organic culinary experience for in-house guests and travel on the wings 
of extravagant beauty and change.

Refresh your soul with a host of activities ranging from water to land 
such as diving, kayak excursions, stand-up paddle boarding, nature walks 
all along the Watchtowers trek, cycling Wadi Helo, cycling across Kalba 
culture and visiting Al Hefaiyah Mountain Conservation Centre or Kalba 
Bird of Prey Centre. Jolt your senses and plunge in the feeling of rebirth. 
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 الغرف

 المطاعم

 غرف االجتماعات

يتكــون نــزل الرفــراف مــن عشــرين خيمــة. تــم 
تصميمهــا لتوفيــر الراحــة والخصوصيــة مــع 
إطالــة رائعــة علــى المحيــط الهنــدي. لــكل 
مــن الخيــم مســبح خــاص ومحطــة شــواء. 
تــم تجهيــز جميــع الخيــم بأفضــل المرافــق 

لراحتــك القصــوى.

ــة  ــزل الرفــراف الئحــة طعــام عضوي يقــدم ن
وصحيــة للنــزالء متوفــرة طــوال النهــار. كمــا 
سيســتمتع الضيــوف بجــو اجتماعــي لذيــذ 
فــي مســاحة مفتوحــة وودودة. ويقــدم 
مطعم القرم قائمة من المأكوالت الطازجة 

ــة. ــة والعالمي المحلي

الموقع الطابق األرضي
الخدمة بوفيه

المقاعــد ٨٠ مقعــًدا )٤٠ مقعــًدا داخلًيــا، و٤٠ 
مقعــًدا فــي الهــواء الطلق(

المطبخ الدولي 

توفــر غرفــة االجتماعــات فــي نــزل الرفــراف 
مســاحة معــدة الســتقبال مــا يصــل إلــى 
عشــرين شــخًصا. وهــي مســاحة مثاليــة 
الفريــق وورش  بنــاء  الســتضافة أنشــطة 

العمــل والمؤتمــرات الصغيــرة. 

The meeting room at Kingfisher 
Lodge offers a professional space 
capable of holding up to 20 
people where it can host team 
building activities, workshops and 
small conferences. 

meeting rooms 

Kingfisher Lodge consists of 20 
luxurious tents. The design is set 
to provide comfort, privacy and 
amazing views of the Indian Ocean, 
each with its own private plunge 
pool and barbecue. The tents are 
all equipped with the best facilities 
for your utmost comfort. 

rooms

dining 
Kingfisher Lodge will offer a 
healthy organic culinary experi-
ence for in-house guests with all-
day dining. The guests will enjoy 
an open-space social dining facil-
ity. Al Korum provides a fresh and 
evolving menu of international 
and local foods. 
Location Ground Floor 
Service Buffet, Set menu 
Seats 80 seats 
          (40 indoor, 40 outdoor) 
Cuisine International 
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 نشاطـــات
 مجـــــموعة
    الشـــــارقـــة

مع مجموعة الشارقة، يمكنك 
االستمتاع بنشاطات المغامرة 
واالحتفال والثقافة والطبيعة.

مغامرات
• رحات سفاري في الصحراء

• رحات صيد
• نادي رياضي

• طريق للدراجات الهوائية

• ركوب الدراجة الهوائية في وادي الحلو 
• مخيم الكلباء للمغامرة

• نشاطات وصفوف تسلق متعددة 

إحتفاالت
• دروس طبخ لألطفال ومسابقات

• شاي عربي بعد الظهر وقهوة

• تصميم سلة نزهة
• مأكوالت بحرية 

• بوفيه مخصص لألطفال
• محات بوب أب

• أمسيات مميزة ليلة الخميس وبرنش 
يوم الجمعة

• تصوير
• مظات وأسّرة حول الشاطئ

• نيتفليكس للفندق
Daycation •

• محطة شوي خاصة للخيمة

• آلة فشار وبوظة على الشاطئ
• عروض ألعياد المياد

ثقافة
• مكتبة

• رقصة تنورا

• فن الحناء

• دروس في الخط العربي

• جوالت أثرية

• جوالت في كلباء

• المتحف عرض قطع أثرية في مساحة 
االستقبال

• محطات حليب اإلبل

طبيعة
• جلسات يوغا

• مشاهدة الساحف

• معلومات عن الطبيعة

• مسارات تعليمية حول األشجار، سرطان 

البحر، الطيور
• أضواء على الشاطئ

• التأمل بالنجوم
• قوارب الكاياك والتجديف وقوفًا

• مسار بيئي

• مسار تاريخي مع سرد القصص عن 

اإلمارات العربية المتحدة والشارقة
• تنظيف الشاطئ

• جولة ثقافية في كلباء على الدراجة 

الهوائية
• مركز كلباء للطيور الجارحة 

• مركز الحفية لصون البيئة الجبلية )شاهد 

مجموعة من الحيوانات المحمية مثل 
الذئاب العربية والنمور العربية والطهر 

والكراكال(.

sharjah 
collection 
activities
With the Sharjah Collection, you 
can enjoy adventure, celebration, 
culture and nature activities.

ADVENTURE
• Desert Safari
• Fishing Trips 
• Gym - Mechanical Exercise 
Machines
• Bicycle Path
• Copper Hike
• Cycle Wadi Helo
• The Kalba Adventure Camp  
• High ropes course and climbing

CELEBRATION
• Kids Cookery Classes  
and Competitions
• Arabian Afternoon Tea  
and Coffee
• Picnic Basket Layout
• Seafood | Own Catch 
• Dedicated Kids Buffet
• Retail Pop Up Counters
• Theme Nights On Thursdays  
and Friday Brunch
• Photo Capture 
• Umbrellas and Sun Beds 
Around The Beach 
• Netflix for the Hotel 
• Daycation 
• Private Bbq by Your Tent
• Popcorn and Ice Cream Machine 
by the Beach 
• Birthday Packages

CULTURE
• Library 
• Tanowra  Dance
• Henna Services
• Calligraphy Classes
• Archaeological Tours - 
Kalba Tours
• Reception Area Walkway - 
Museum - Display Of Artefacts
• Camel Milk Stations

NATURE
• Yoga Sessions  
• Turtle Watching
• Nature Info: Educational Path 
About Trees, Crabs, Birds
• Lights On The Beach 
• Star Gazing
• Kayak and Stand Up Paddle 
• Environmental Walks
• History Walks with Storytelling 
about the UAE and Sharjah 
• Beach Cleaning 
• Kalba Culture Cycle
• Kalba Bird of Prey Centre
• Al Hefaiyah Mountain 
Conservation Centre (See  
a range of protected species 
such as Arabian wolves, Arabian 
leopards, desert lynxes, the 
Arabian Tahr and the Striped 
Hyena).
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