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مغامرة 
العال 

التخييــم ليلتيــن ٣ أيام  

جميــع الوجبات و الســناك 
مرشــد وقائد معتمد  

جوالت سياحية 
الســعر للشخص:٢٩٠٠ ريال 

المواصالت واالســتقبال والتوديع 

يشــمل البرنامج 
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البرنامج: 
ما قبــل البرنامج: 

ورشــة عمــل تســبق البرنامج اون الين  لالســتعداد الجيــد للبرنامج. 

ســيكون اســتقبال المغامريــن فــي مطــار العال حيث ســيكون هناك تعرـيـف موجز عن الرحلــة، التعرف على 
قــادة الرحلــة،  والتأكــد مــن جاهزيتــك للرحلة من حيث األدوات.زيــارة منتجع ريفــي ( تذاكرالدخول 
مشــمولة)ثم ذهــاب المغامريــن الــى المخـيـم ســنقوم بتوزيع الخـيـم. بعدها ســيتم تحضير و تناول 

العشــاء و االســتمتاع بجلســة ســمر و التخييم تحت ســماء العال. 
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اليوم 2 : 
س ثــم تحضير اإلفطــار، يتوجب اإلفطار و  ســيكون اســتيقاظ المغامرين قبل شــروق الشــم
االســتعداد جيــدا لمســير خلــوي بطول ٨ كــم. بعد االنتهاء من المســار ســينطلق المغامرون 
لمشــاهدة جبــل الفيــل والغــداء هناك ثم التوجــه الىمطل حرة عويرض ومشــاهدة الغروب ثم 
الثوجــة لزيــارة الحديقــة الشــتوية وم ثــم يتم ترتيب جلســة برية تحــت النجوم ثم الذهاب 
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اليوم ٣ : 
ســيكون اســتيقاظ المغامريــن باكــرا  لتحضيــر وتنــاول اإلفطار، يتوجب اإلفطار و االســتعداد 
لزيــارة احــد المواقــع األثريــة مثــل : مدائن صالــح او قصر الفريــد او عكمة ودادان او الذهاب الى 
الســنتر وزيــارة gift shops. بعــد االنتهــاء ونجاح المغامرين االســتعداد لذهــاب الى المطار 
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ماتوفره الفارس؟ 
التصاريــح الالزمــة مــن وزارة الســياحة و الهيئــة الملكية للعال. 

 االستشــارة قبــل و بعــد البرنامج من خــالل قادة الرحلة. 
فريــق تنظيــم احترافــي لديــه خبــرة عالمية في تســلق القمم و مدرب علــى برنامج ال تترك أثــر العالمي 

 .(AWLS) و اإلســعافات األوليــة الخلوية 
االســتقبال والتوديــع فــي مطــار العال حســب التوقيت المحــدد لبداية و نهايــة البرنامج. 

وســائل المواصــالت طــوال البرنامج بســيارات دفع رباعــي حديثة الصنع. 
دخول المناطق الســياحية. 

الوجبات الرئيســية طوال مــدة البرنامج. 
المشــروبات و الوجبــات الخفيفة. 

مخيــم (جلســات مغامــرة – دورات مياه بســيطة – معــدات التخييم). 
خيمــة فردية لكل مشــارك مــع اضاءة داخلية. (لالســتخدام فقط). 
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المعــدات المطلوبة: 
اثبــات الهويــة الشــخصية (بطاقــة األحوال – هوية مقيم – جواز الســفر). 

س رياضيــة (بوليســتر) كافية ل 3 أيام.  مالبــ
س نــوم صغيــر الحجم (مراجعــة قائد الرحلــة لتحديد درجة الحــرارة المطلوبة).  كيــ

مخــدة نوم صغيرة. 

حقيبــة هايكنج ســعة 30 لتر. 
حــذاء هايكنــج حامــي للكاحل، مع شــراب هايكنج طويل. 

حذاء حفيــف للتنقل فــي المخيم. 
نظارة شمســية. 

مطارة ماء ســعة 3 لتر. 
س).  ادواتك الشــخصية ( فوطة – فرشــاة أســنان – أدوية تســتخدمها – كريم واق من الشــم

شــاحن متنقل مع أســالك و فيش ثالثي لشــحن األجهزة الشــخصية. 
  

بنــاءاً علــى تعليمــات االدارة يمنــع الحضــور بمالبس التناســب قانون الذوق العام 
حرصــاً على ســالمتكم نرجــو منكم احضــار االدوات المطلوبة. 
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مايوفره المشــارك؟ 
رحلــة الطيــران من و الى العال. 

معــدات الرحلة و المالبس الشــخصية. 




