14

15

location and ambiance
Mleiha is home to a number of significant sites, including Bronze Age
tombs, historical caves and pre-Islamic forts. A wealth of fascinating artefacts, from camel skeletons to pottery and iron tools have been discovered here, with many on display in the outstanding Mleiha Archaeological
Centre. The foothills of sandy mountains play host to one of the region’s
most unique hotels. Al Faya Lodge rises out of the enchanting dunes that
surround it, offering a boutique experience like no other.

soul and senses
Take the footpath of the desert dwellers and experience the true culture
and meaning of being an authentic Arab nomad known as the Bedouin.

carry memories,
leaving footprints
in the sands
of time
Away from the city noise and
deep into the heart of the desert,
Al Faya Lodge offers guests the
opportunity to explore the true
beauty of the Mleiha region which
was nominated as a UNESCO
World Heritage Site.

16

الروح والحواس

الموقع واألجواء

إمــش علــى خطــى ســكان الصحــراء واختبــر
.حيــاة البــدو فــي الصحــراء اإلماراتيــة

،تحتضــن مليحــة عــدد مــن المواقــع الهامــة
منها قبور العصر البرونزي وحصون فترة ما
 وقد تم اكتشــاف ثروة كبيرة.قبل اإلســام
 من هياكل اإلبل،من القطع األثرية الرائعة
 والعديــد مــن،إلــى أدوات الفخــار والحديــد
.اآلثــار التــي تعــرض فــي مركــز مليحــة لآلثــار
تســتضيف ســفوح الجبال الرملية إحدى أكثر
ً
 يرتفــع نــزل.تميــزا فــي المنطقــة
الفنــادق
الفاية من الكثبان الرملية الســاحرة المحيطة
. ويقــدم تجربــة ال مثيــل لهــا،بــه

،احمل الذكريات
وات ـ ــرك أث ـ ـ ـ ـ ــر
يف رم ـ ــال الزمـ ــن
بعيـ ًـدا عــن ضجيــج المدينــة وفــي عمــق قلــب
 يقــدم نــزل الفايــة لضيوفه فرصة،الصحــراء
الستكشــاف الجمــال الحقيقــي لمنطقــة
مليحــة التــي تــم ترشــيحها كموقــع تــراث
.عالمــي مــن قبــل اليونســكو
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experience
Al Faya Lodge will shower you
with a unique cultural and exciting
experience taking you to a different
era. Al Faya Lodge will leave you
speechless, in awe and coming
back for more. An experience that
redefines serenity.

التجربة

يوفــر المطعــم فــي نــزل الفايــة أجــواء
حميمــة وخاصــة مــع قــدرة اســتيعاب مــا
ً
 يمكــن للضيــوف.ضيفــا
يقــارب األربعيــن
االســتمتاع بقائمــة طعــام انتقائيــة عصريــة
 مــع أطبــاق،لإلفطــار والغــداء والعشــاء
ّ
.المحلــى وخبــز الخميــر والمــازة
تشــمل

ينقلــك نــزل الفايــة إلــى عصـ ٍر مختلــف حيــث
.تســتمتع بتجربــة ثقافيــة ممتعــة وفريــدة
ســوف يتــركك نــزل الفايــة فــي حالــة مــن
 إنهــا تجربــة تكتــب.الرهبــة والشــوق للمزيــد
.ـان جديــدة لكلمــة الصفــاء
ٍ معـ

النشاطات

activities

rooms

Enjoy recreational activities and
breathtaking natural landscapes
creating mesmerizing moments
that will be etched in your memory.
Gaze at the mystical desert night
sky and feel the golden sand
between your toes as it steals
away your footprints in the sands
of time rejuvenating your soul.

With just five rooms, Al Faya Lodge’s contemporary feel masterfully
combines aspects of originality, blended together with luxe modernity.
Bedrooms feature a skylight for stargazing at night with a fire pit
primed for recapping the day’s many adventures. Surrounded by the
commanding presence of the desert and the nature that calls it home,
Al Faya Lodge celebrates its location ensuring that its practices are ecofriendly and that its guests fully love this once in a lifetime experience.

dining
The roadhouse type concept of the restaurant at Al Faya Lodge will
provide an intimate and private setting, with a seating capacity of
approximately 40 guests. Guests can enjoy contemporary à la carte
menu for breakfast, lunch and dinner, with dishes including mohalla,
khoboz khameer and sharing mezze platters.
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المطاعم

اســتمتع بنشــاطات ترفيهيــة ومناظــر
طبيعيــة خالبــة تخلــق لحظــات ســاحرة تُ حفــر
 إســهر تحــت ســماء.فــي ذاكرتــك إلــى األبــد
الصحــراء المتأللئــة بنجومهــا واغــرز قدميــك
فــي الرمــال الذهبيــة واشــعر بروحــك تتجــدد
.مــع كل أثــر قــدم

الغرف
 ويجمع،يتميز نزل الفاية بخمس غرف فقط
طابعــه العصــري ميــزات فريــدة ممزوجــة
 تتميــز غــرف النــوم بفتحــة.بالحداثــة الفاخــرة
ليــا وحفــرة للنــار مثاليــة
لتأمــل النجــوم
ً
 يتمثــل نــزل.الســتعادة مغامراتــك الكثيــرة
الفايــة بالطبيعــة الصحراويــة المحيطــة بــه
فيعمــل علــى أن تكــون ممارســاته صديقــة
للبيئــة وعلــى أن يقــع ضيوفــه في حب هذه
.التجربــة الغنيــة
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spa

المنتجع الصحي
المنتجــع الصحــي فــي نــزل الفايــة هــو مــاذ خــاص وحصــري للنــزالء فقــط يقــدم تجربــة ال
مثيــل لهــا .تــم تصميمــه ليتنعــم الضيــوف بالخصوصيــة وبالتدخــل المحــدود أو المعــدوم
للموظفيــن .مســتوحى مــن المناظــر الطبيعيــة المحيطــة بــه ،يســمح جوه الهادئ باالســترخاء
التــام .يقــع فــي مبنــى خــاص بــه ،حيــث تعــد الخصوصيــة أمـ ًـرا أساسـ ًـيا مــع إطــاالت علــى
الكثبــان الرمليــة .فريــد مــن نوعــه فــي المنطقــة ،يســتند المنتجــع الصحي علــى عنصر الملح.
مربعــا ،مــن محيطــه الطبيعــي البتــكار تجــارب
يســتوحي المنتجــع ،البالغــة مســاحته  118متـ ًـرا
ً
حراريــة تمــس الحــواس الخمــس .تشــمل المرافــق غرفــة استنشــاق الملــح ومقصــورة دش
مربعــا.
ـبحا بميــاه مالحــة فــي الهــواء الطلــق تبلــغ مســاحته  128متـ ًـرا
ً
وســاونا عشــبية ومسـ ً
تأخــذك غــرف الملــح الهماليــي واألعشــاب فــي رحلــة محورهــا العافيــة ،وذلــك قبــل أن
تغمــرك تجربــة اســتوائية فريــدة ترتكــز علــى ضغــط الميــاه واألضــواء واألصــوات المختلفــة.
ويهــدف المنتجــع إلــى تعزيــز كل مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة ،فغرفــه تســاعد علــى الحــد
مــن االلتهابــات ،كمــا تســاعد كل مــن يعانــون مــن مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي .ينتظــرك
مســبح يتيــح لــك بفرصــة الجلــوس واالســتمتاع بالطبيعــة فــي إطــار مثالــي.
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A private sanctuary only available to in-house guests, the spa at Al Faya
Lodge offers an experience like no other. The spa has been designed to
offer guests privacy and limited or no interference from staff. Inspired
by the landscape that surrounds it, its tranquil atmosphere allows for
complete relaxation. Located in its own building, privacy is key with views
gazing out across the dunes. Unique to the region, the spa is based on
the element of salt.
The 118 sqm spa takes its inspiration for the surrounding to create thermal
and relaxation experiences that touch on the five senses. Facilities include
a salt inhalation room, a shower walk, a herbal sauna and a 128 sqm
outdoor saltwater pool.
Guests can embark on a wellness journey as they venture through the
herbal and Himalayan salt rooms, before heading to the tropical walk
where a range of different shower pressures, lights and sounds allow for
a completely immersive experience. Promoting both physical and mental
health, the rooms help to reduce inflammations, helping those with
respiratory issues and to improve overall well-being. A private swimming
pool awaits you allowing for an ideal spot to sit back and embrace nature.
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sharjah
collection
activities
With the Sharjah Collection, you
can enjoy adventure, celebration,
culture and nature activities.
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ADVENTURE

CULTURE

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

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

CELEBRATION

NATURE

• 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

• 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).

• 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 السالحف
• معلومات عن الطبيعة
 سرطان،• مسارات تعليمية حول األشجار
 الطيور،البحر
• أضواء على الشاطئ
• التأمل بالنجوم
ً
وقوفا
• قوارب الكاياك والتجديف
• 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

مغامرات

• رحالت سفاري في الصحراء
• رحالت 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
• محالت بوب أب
• أمسيات مميزة ليلة الخميس وبرنش
يوم الجمعة
• تصوير
وأسرة حول الشاطئ
• مظالت
ّ
• نيتفليكس للفندق
Daycation •
• محطة شوي خاصة للخيمة
• آلة فشار وبوظة على الشاطئ
• عروض ألعياد الميالد

نشاط ــات
مج ـ ــموعة
الش ـ ــارق ــة

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

ثقافة

• مكتبة
• رقصة تنورا
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