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مفتاح إلى أسلوب 
الحياة اإلماراتية

الموقع واألجواء 

الروح والحواس 
التجربة 

النشاطات 

أغمــض عينيــك وتخيــل قوافــل قادمــة مــن 
الرؤيــا  الحريــر. هــذه  البعيــد علــى طريــق 
تمثــل جوهــر واحــة البدايــر. محطــة صحراويــة 
خابــة تأللــئ بيــن تــال الرمــال فــي وســط 

الشــارقة.

عــش فــي قصــر عربــي تقليــدي مــع وســائل 
راحــة اليــوم. جميــع الغــرف مزينــة بالزخرفــات 
العربيــة الغنيــة القــادرة علــى اســترجاع ألــف 

ذكــرى وذكــرى. 

أشــعر بالترحيــب اإلماراتــي الدافــئ. تــذوق 
المتأثــرة  األصيلــة  اإلماراتيــة  المأكــوالت 
بالحضارات التي مرت على طريقها التجاري. 
شــاهد الشــمس وهــي تقترب ببــطء لتعانق 

بألوانهــا التــال الرمليــة الذهبيــة.

اختبــر شــعور العيــش كســلطان فــي إمبراطوريــة تطّوقهــا الكثبــان الرمليــة الذهبيــة. اشــحن 
مشــاعرك وأنــت تبحــر عبــر نمــط الحيــاة اإلماراتــي فــي البدايــر. لكــن احتــرس أن تتعــود علــى 
هــذا النمــط فقــد تتمنــى البقــاء لمــدة أطــول وأطــول. عطلــة رائعــة تعــود منهــا بثــروات 

ثقافيــة أصيلــة.

مــرن عضاتــك فــي النــادي الرياضــي واســتعد لمغامــرة رائعــة فــي الصحــراء. إذا اضطــررت 
إلــى عمــل عاجــل، فــا حاجــة للقلــق ألن الواحــة تقــدم لــك قاعــة اجتماعات تناســب احتياجاتك.

امــض يومــك باالســترخاء واســتمتع بقبــات الشــمس علــى بشــرتك. اكتشــف فــن الحنــة. 
إذهــب فــي مغامــرة مليئــة باألدريناليــن واكتشــف جواهر الصحراء من خال رحات الســفاري 
والتزحلــق علــى الرمــال. ســواء كنــت مبتــدئ أو ذو خبــرة، إركــب دراجتــك الهوائيــة واستكشــف 
طــرق جبليــة خامــة أو مســارات مدروســة مخصصــة فــي أراضــي الشــارقة. قــم بنزهــة علــى 
الرمــال الذهبيــة المتأللئــة واشــعر بطاقــة حيوية تتجــدد مع كل أثر أقدام تحفره على طريقك.

Live in a traditional Arabian castle from the age of times decorated with 
the comfort of modernity. Rooms are all adorned with Arabian culture 
and ornaments, leaving you with 1001 memories to reminisce about. 

location and ambiance

Close your eyes and imagine a caravanserai coming from a long way 
along the Silk Road. That would be the perfect example of what the 
Al Badayer Oasis presents. A picturesque desert stop set against the 
sweeping dunes of central Sharjah. 

doors to dunes of Emirati lifestyle

soul and senses
Feel the attentive welcome evocative of an Emirati home. Savour authentic 
Emirati cuisine and street food with the influences of the destinations on 
its trade route. Enjoy the site of the sun hanging lazily over you with the 
sight of sand dunes climbing to its horizon. 

experience

activities

Experience the feeling of living like a sultan in an empire hemmed in by 
the golden sweeping dunes. Recharge your vibes as you sail across Al 
Badayer’s immense Emirati Lifestyle. Watch out though that you might 
get accustomed to this living which will leave you hooked on and wanting 
more. A great vacation getaway where you will carry back authentic 
cultural riches.  

Enjoy the gym’s amenities to get your muscles ready and prepared to 
take on the desert’s adventures. Should you get an urgent email, then no 
sweat since the oasis presents you with a meeting room fit to your calibre. 

Spend the day lounging as you enjoy the sun’s kisses on your skin, 
experience the art of Henna or even go on an adrenaline-fueled adventure 
exploring the desert’s gems with desert safaris, sand boarding, dune 
bashing, stargazing and falconry displays. Unmarked mountain routes 
and purpose-built trails mean both novice and experienced mountain 
bikers can explore Sharjah’s territories on two wheels. Take a stroll along 
the golden glistening sand as it mystically sets on you vibrant energy 
with every footprint engraved along its path. 
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الغرف 

المطاعم 

ــر عــن الهندســة  ــه تعبي ــدو العريقــة. إن ــم العــام للغــرف مســتوحى مــن قوافــل الب التصمي
التقليديــة، المحافظــة علــى عناصــر الثقافــة العربيــة. يمكنــك االختيــار مــن بيــن البقــاء فــي 

خيمــة مجهــزة تجهيــًزا كامــًا أو فــي غرفــة بنــاًء علــى الرحلــة التــي ترغــب فــي اختبارهــا.

القافلة
القافلــة مــا يعــادل ٨٨  يســتقبل مطعــم 
ضيفــًا وذلــك فــي إطــار عصــري مــع عناصــر 
مــن الســحر المحلــي. وهــو يقــدم بوفيــه 
اإلفطــار، أو قائمــة بوفيــه / قائمــة طعــام 
العشــاء   / الغــداء  لتنــاول طعــام  مســبقة 
وقائمة انتقائية تغطي المأكوالت العالمية 
واإلقليمية. الطابق العلوي مثالي للجلوس 
الجماعــي مــع قائمــة مصممــة خصيًصــا إذا 
لــزم األمــر لمثــل هذه المجموعــات الترفيهية 

.MICE أو 

كله إماراتي
إماراتــي« مأكــوالت  يقــدم مطعــم »كلــه 
تأثيــرات مــن وجهــات طريــق  إماراتيــة مــع 
الحريــر. األجــواء معاصــرة وأنيقــة فــي حيــن 
أن طريقــة التقديــم والخدمــة يحافظــان على 
مــذاق تقليــدي بامتيــاز. يتســع لجلــوس 5٤ 
ضيفًا وهو مفتوح للغذاء والعشاء، ويقدم 
أطبــاق انتقائيــة أو أطبــاق للمشــاركة )خاصــة 
للعائــات والجماعــات(. عنــد الحاجــة، يمكــن 
اســتخدام أكبــر الغرفتيــن كغرفــة اجتماعــات.

تقدم واحة البداير الئحة طعام تقليدية للنزالء كما للضيوف الغير مقيمين.

dining
Al Badayer Oasis will offer a traditional culinary experience for in-house 
guests as well as non-residents. 

Caravan 
With a seating capacity of 88 
guests, ‘Caravan’ is characterized 
by a contemporary design and 
interpretation of a modern-day 
eatery with elements of local 
charm. ‘Caravan’ offers a buffet 
breakfast, either buffet/prefixed 
menu for lunch/dinner and an à la 
carte menu covering international 
and regional fare. The upstairs is 
perfect for group seating with a 
specially designed menu if needed 
for leisure or MICE groups. 

Kulo Emirati 
‘Kulo Emirati’ offers true Emirati 
cuisine with influences from 
destinations on the Silk Road. 
The setting is contemporary and 
stylish while the food plating and 
service are traditional in taste 
and presentation. It has a seating 
capacity of 54 guests and is open 
for lunch and dinner offering both 
à la carte and sharing platters 
(particularly for families, groups 
and MICE). When needed, the 
larger of the two rooms can be 
used as a meeting room. 

rooms
The general design of the room is reminiscent of caravanserais. It is 
an expression of traditional architecture, not cliché, yet maintaining 
elements of the Arabian culture. You can choose between staying in a 
fully equipped tent or in a room depending on the journey you would 
like to foster. 
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العافية غرف اإلجتماعات
تقــع قاعتــا االجتمــاع فــي »بــاط الصحــن« وتتمتعــان بمدخــل خــاص مــع مســاحة اســتراحة 
وترفيــه فــي الفنــاء. يمكــن للضيــف اســتخدام الفناء الســتراحات القهوة وإضافــة »القافلة« 

لتنــاول طعــام الغــداء / العشــاء.

ســيتم تزويــد الغــرف بأحــدث تقنيــات AV واإلضــاءة، والتــي هــي غيــر معقــدة وســهلة 
االســتخدام. األثــاث متحــرك، قابــل للتكديــس ومريــح ســواًء لاجتماعــات أو لتنــاول الطعــام.

الرياضــي  النــادي  الرياضــي: يقــع  النــادي 
المختلــط فــي »بــاط العافيــة«. هــو مجهــز 
بأحــدث المعــدات، وال يمكــن الدخــول إليــه 
الســاعة  مــدار  علــى  يفتــح  النــزالء.  لغيــر 
ويقدم أوقاًتا خاصة للسيدات ولاستخدام 

المختلــط.

المسبح: يقع المسبح في الطابق األرضي 
مــن »بــاط العافيــة«. يفتــح مــن الســاعة 
العاشــرة  السادســة صباًحــا حتــى الســاعة 
مســاًء ويقــدم  أوقــات محــددة للســيدات 

ولاســتخدام المختلــط.

meeting rooms
The two meeting rooms are located at the Al Sahn Court having a private 
entrance with a pre-function area and a breakaway area in the courtyard. 
The guest will use the courtyard for coffee breaks and ADD ‘Caravan’ for 
lunch/dinner. 

The rooms will be fitted with the latest AV and lighting technology, which is 
both uncomplicated and user-friendly. The furniture is movable, stackable 
and equally comfortable both for meeting and dining requirements. 

wellness
Gym The mixed gym is located on 
the ‘Afiya Court’. Equipped with 
state-of-the-art equipment, the 
gym is only accessible to retreat 
residents operating 24 hours and 
offering special timings for Ladies 
and mixed use. 

Pool An Indoor pool is located on 
the ground floor of Afiya Court. It 
operates from 6 a.m. until 10 p.m. 
for the convenience of the retreat 
guests and with specific timings 
for Ladies and mixed use. 
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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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