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م للمغفور له -  زء فريد من املوروث الدا�ئ ”إرث” هو �ج
بإذن هللا تعالى - الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، األب 

سس لدولة اإلمارات العربية املتحدة. املوئّ

ي عام 1983، أراد الشيخ زايد إنشاء مسا�ة ترفيهية  ى� �ف
ي قلب  ى� مخّصصة لضباط القوات املسلحة اإلماراتية �ف

ي من  . تقام على مسا�ة 75 هكتارا� �� �تمع مدينة أبوظ�ج محج
نوبية الشرقية  ما كان يعرف آنذاك بال�افة ال�ج األرض ف��

. �� ملدينة أبوظ�ج

ر  ي 1 ديسم�ج ى� بعد عشر سنوات من بدء البناء، وبالتحديد �ف
1997 قام صا�ب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

د األعلى للقوات املسلحة  ب القا�ئ ي ونا�ئ �� ي عهد أبوظ�ج ولى�
ي  �� يس دولة اإلمارات العربية املتحدة و�اكم أبوظ�ج آنذاك، ر�ئ

اآلن، بافتتاح نادي ضباط القوات املسلحة.

ي من قبل أفراد  ي البداية، تم استخدام نادي الضباط �صريا� ى� �ف
ي عام 2003،  ى� التهم. ثم �ف القوات املسلحة اإلماراتية وعا�ئ

تحت أبوابه أمام  ي مع رؤية الشيخ زايد، اف�تُ اما� وانسحج
مهور مع إنشاء فندق ونادي ضباط القوات املسلحة. ال�ج

حكايتنا

ي قصة فندق ونادي  �� ديد �ف ي عام 2021، كتب فصل �ج �� و�ف
ديد   ضباط القوات املسّلحة مع إطالق اسم “إرث” ال�ج

م “إرث”  عليه. االسم الذي يخلد “إرثه” التاريخي، وي�ف
ي لألعضاء، وقاعة ا�تفاالت  ي رياضيا� ي وناديا� دا� ي را�ئ عا� منتحج

موعة من خدمات  انب محج ي من املطاعم، إل� �ج وعددا�
اصة. الضيافة واملناسبات ال�ف

ي  ��  ولطاملا كان نادي الضباط أ�د أفضل األسرار املحفوظة �ف
ي الفريد من املرافق  ي بماضيه العريق واملزي�� �� مدينة أبوظ�ج

ي يوفرها لزّواره. وسيس�تمر »إرث«  ذات املستوى العاملي ال�ت��
موعة واسعة  ي تطوير هذا اإلرث ومشاركة أسراره مع محج �� �ف

ميع أنحاء دولة اإلمارات  ين من �ج �ف من الضيوف املم��
العربية املتحدة ومن �ول العامل.
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ودة  ة وصوال�ي إلى �ج رف ارية املم�� ي من عالمتنا التحج انطالقا�
 خدماتنا ومرافقنا، فإن “إرث” يستو�ي تفاصيله 
. نمط الشيفرون  ي الغ�ف�� ى�  باس�تمرار من تراثنا الثقا�ف

ي اليدوي التقليدية  مة عصرية ل�رفة النسي��  هو تر�ج
ي اإلمارات العربية املتحدة.  ى� �ف

 عالمتنا التجارية مستوحاة 
من الرتاث اإلماراتي

نس�  ارب فريدة ال �تُ ي بتقديم تحج ما� رف وال يزال “إرث” مل�ت
ي تقديم  ى� د �ف لضيوفنا الكرام والتعريف بهذا الصرح الرا�ئ

الضيافة اإلماراتية.



ي من  ديدا� ي �ج ديدة، ويبدأ فصال� ي “إرث” بحلته ال�ج ي عام 2021، يخرح� ى� �ف
ديد  ديد الشامل لهويته، لكن ورغم التحج ي التحج تاريخه بعد اك�تمال برنام��

ي تزويد ضيوفنا بأعلى  ى� ي تتلخص �ف ي أداء مهمته القديمة وال�ت�� ى� يس�تمر �ف
ودة الضيافة اإلماراتية األصيلة. ر �ج معاي��

 . ى� وانب تراثنا وإرثنا الثقا�ف ميع تفاصيل “إرث” مستو�اة من �ج و�ج
ة الصقر، والذي صّممه  ر املستو�ى من هي�ئ ي من شكله الشه�� انطالقا�

ي منتصف  ى� رت، �ف ر تايلي�ج ر، الرا�ل رو�ج ي الشه�� املهندس املعماري الفرنس��
ي يقدمها املضيفون. فكّلي إقامة  دمة الدقيقة ال�ت�� ال�ثمانينيات، و��ت� ال�ف

سم بالتفرد. ي زواياه ت�تّ ى� ي تحكى وكل قصة �ف فيه تكتب قصهت�

ي وعلى مقربة  �� يقع “إرث“ على بعد 15 دقيقة من وسط مدينة أبوظ�ج
ر ونصب وا�ة الكرامة التذكاري، ويفت�  د الشيخ زايد الكب�� من مسحج
ي دولة  �� ي ماصف �ف رة من الذكريات تنتقل بهم ب�� أمام ضيوفه بوابة مث��

اإلمارات العربية املتحدة و�اضرها ومستقبلها.

ع املنتحج

إقامة تروي حكاية
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ً مرحبا�

ي وا�ة مذهلة من  ى� ر�يب بالضيوف �ف عند الوصول إلى ”إرث” ، ي�تم ال�ت
ضراء املؤدية إلى  ار النخيل ال�ف انبيها أشحج ي تصطف على �ج املمرات ال�ت��

ركة بحرارة ألوان  ر�اب، �يث تستقبلك املسا�ات املش�ت ردهة ال�ت
ة فيها. الطبيعة الهاد�ئ

ر عن  ي تع�جّ موعة منسقة من القطع اليدوية ال�ت�� كما تستعرض محج
 � ة بسالسة ت�تما�ث الفنون املحلية وال�رف اإلماراتية التقليدية املنسو�ج

مع �داثة وتطّور املكان.

م بذاته  ة هيكل شراع قا�ئ ر�اب على هي�ئ م بهو ال�ت تم تصم��
ي ارتادها أسالفنا.  مستو�ى من طرق املال�ة البحرية ال�ت��

كما يمكن رؤية أصداء �قيقية للعمارة اإلماراتية 
ميع أنحاء املب�ف�. ي �ج ى� التقليدية �ف
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الغرف

ي الفندق مسا�ات تر�يبية مناسبة  ى� اصة �ف توفر أماكن اإلقامة ال�ف
لة، يغمرها الضوء الطبيعي مع مناظر طبيعية  ميع أفراد العا�ئ ل�ج

يسية. ي” وهي �ديقتنا الر�ئ ي أو ”ال�فّ تطّلي على الشاطى�

ي بمفروشاتها العصرية ومرافقها  رف ر كل غرفة عن األناقة وت�تم�� وتع�جّ
ي  ار النخيل ال�ت�� هزة بعناية. كما تضيف مستخلصات أشحج  املحج

ميع  ي �ج ى�  ي�تم ال�صول عليها من �ديقة النادي ملسات مستدامة �ف
اء الغرف.  أر�ج

أّما الضيوف الذين يبحثون عن املسا�ات اإلضافية 
دمات الشخصية، فتوفر لهم غرف  وال�فصوصية وال�ف
ربة راقية من الرا�ة  »الكحيلة« التابعة للفندق تحج
را�ة  ي ذلك إمكانية الوصول إلى اس�ت ى�  والتناغم، بما �ف

الء املخصصة. رف الّراي� ال�صرية وخدمات ال�ف
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نحة األحج

لية،  رف ة من املالذات امل�ف رف نحتنا خمسة أنماط مم�� توفر أ�ج
ناح منحاف، واملرادي، وشويمان، والهدره، وربدان.  وهي �ج

�يث ي�تمتع مرتادوها بامتيازات �صرية تخّولهم الدخول 
ي هذه  رف الء املخصصة. وت�تم�� رف إلى صالة النادي وخدمات ال�ف

ي  مة، مما يشّكل مالذا� واء �م�� الغرف بمسا�ات ر�بة وأ�ج
ك. رخاء مع أ�با�ئ ي لالس�ت مثاليا�

اصة إطالالت راقية على البحر أو ال�ديقة  وتوفر الشرفات ال�ف
بي�فما توفر مرافق الغرفة رفاهية �وض استحمام عميق 

م بذاته. قا�ئ

ناح  ي به، تزدان أسقف كل �ج رف راثنا العريق الذي نع�ت ي ل�ت وتكريما�
بالعريش، الذي شّكل أ�د أهم فنون العمارة التقليدية 

ي فيها على  ي اع�تمد األهالى� رة ال�ت�� ي الف�ت ى� ي تاريخ دولة اإلمارات �ف ى� �ف
ر مواد للبناء والصناعات ال�رفية.  ار النخيل لتوف�� أشحج
يسية  ريدها ماّدة البناء الر�ئ وشّكل سعف النخيل و�ج

إلنشاء مساكن العريش األمر الذي ي�فّمي عن األصالة واإلبداع 
ي  اما� ة وكيفية التعايش معها. وانسحج والفهم العميق للبي�ئ

ار النخيل  دران بأشحج م هذه، تزينت ال�ج مع تفاصيل التصام��
قنا. معها من �دا�ئ ي تم �ج ي وال�ت�� املصنوعة يدويا�
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الفيالت

ي عن إقامة راقية على  �ف ي للضيوف البا�ث�� م فيالت الشاطى� تم تصم��
. ى� ي العر�ج لي�� سا�ل ال�ف

هة البحرية لقناة خور املقطع، وتتكّون  وتقع فيالتنا على طول الوا�ج
من عدد من الفيالت هي “الّطف” )غرفة نوم وا�دة(، و”بينونة” 

)غرفتا نوم(، و”توام” )3 غرف نوم(، و”الظفرة” )٤ غرف نوم(، 
اص  نا ال�ف ميعها الرمال البيضاء واملياه النقية على شاط�ئ ه �ج وتوا�ج

وال�اصل على شهادة العلم االزرق.

ي الفندق،  ى� وسيس�تمتع الزّوار بلمسات إضافية من السحر األصيل �ف
ماليات املحلية وتتألق األلوان  �يث تتناغم الهندسة املعمارية مع ال�ج

ات  ة املستو�اة من املناظر الطبيعية للصحراء والبحر وتمّو�ج الهاد�ئ
اللون األخضر.

ي املشهد العام هنا،  ى� ي �ف يا� ي استثنا�ئ ة الطبيعية دورا� كذلك تلعب البي�ئ
ية املمتدة من األرض ��ت� السقف وصوال�ي  ا�ج �يث توفر األبواب الز�ج

ي الطيور  ى� ي القريب �يث تأ�ت ا إلى مسب� خاص وإلى الشاطى� مباشر�
ية املنعزلة، سيشعر  ار�ج ي هذه املسا�ة ال�ف ى� رة إلى أعشاشها. و�ف املها�ج

، كما تم تخصيص ُمضيف عند  �ف الضيوف بسالم وخصوصية عميق��
، بحيث يمكنه تقديم املساعدة الفورية   الطلب لكل فيال أيضا�

ميع األوقات إذا لزم األمر. ي �ج ى� �ف
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نحة والفيالت  ع نزالء غرف الفندق واأل�ج ي�تم�تّ
بامتيازات �صرية تمّكنهم من الوصول ال�صري إلى 
ي واملطلة على  �� ي الطابق األرصف ى� ودة �ف ردهة النادي املو�ج

موعة من  ة، كما يمكنهم االس�تمتاع بمحج ال�ديقة الهاد�ئ
ل الرا�ة املدروسة بعناية. وسا�ئ

را�ة النادي اس�ت

واحة خاصة

21
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راحة النادي اس�ت

را�ة ”الّراي�” التابعة للنادي كغرفة معيشة   تعمل اس�ت
رخاء.  عة للرا�ة واالس�ت  إضافية، وتوفر للضيوف مسا�ة را�ئ

ر املالبس ومرافق االستحمام  مع إمكانية الوصول إلى غرف تغي��
ا للوصول املبّكر  ي مؤق�ت� ي مريحا� ر مالذا� ن األمتعة، كما تو�فّ  وخزا�ئ

رة.  أو املغادرة املتأ�فّ

وعلى مدار اليوم، يمكن لضيوف النادي االس�تمتاع باملأكوالت 
بات اإلفطار والغداء  ي ذلك و�ج ى�  واملشروبات الفاخرة، بما �ف

وال�لويات اإلماراتية والقهوة العربية.

را�ة النادي  وسيستفيد الضيوف الذين ي�تمتعون بمزايا مرافق اس�ت
الء املخصصة التابعة للفندق. فباإلضافة  رف ي من فريق خدمات ال�ف أيضا�
را�ة، سيكون  ي االس�ت ى� إلى خدمات الضيافة اإلماراتية عاملية املستوى �ف
دمات أو  لة أو ترتيب ال�ف ابة عن األس�ئ ا لإل�ج م� ي دا�ئ »املضيف« مستعدا�

الر�الت أو تقديم أي مساعدة أخرى أثناء إقامتك.
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عامل من النكهات

املطاعم

زأ من ا ال يتحج زء� تعد مشاركة الطعام والشراب �ج
مية واإلماراتية.  الثقافة اإلقل��

ي تناسب كل ل�ظة وذوق، يارات ال�ت�� موعة من ال�ف ويقدم ”إرث” محج
ي األصيل، والقهوة التقليدية، وال�تمر، وال�لويات ى�  من املطبخ اإلمارا�ت

ر. ويمكن للضيوف  ية املستو�اة من املأكوالت الشهية املع�تمدة من الكوش�� ليحج  ال�ف
ي تتنوع ما موعة من خيارات الطعام ال�ت�� وار إشباع شهيتهم من خالل محج والرفّ

ارب الكاملة للمطاعم، فيفة و��ت� التحج بات ال�ف ي الو�ج �ف  ب��
ي الليل أو النهار. ى� ي �ف  سواء�
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 الرمال
ميع  تناسب خيارات تناول الطعام املس�تمرة على مدار اليوم �ج

موعة من األطباق االماراتية  د رواد املطعم محج األذواق. �يث سيحج
األصيلة واألطباق العاملية الكالسيكية واملأكوالت اآلسيوية الشهية 

اء  ميع أر�ج ي �ج ى� واألطعمة العربية املتنوعة واملشروبات الفاخرة �ف
ة. كما تعرض ”مطابخ العروض ال�ية” مواهبنا املتنوعة  رف البوفيه املم��

ي  ى� ي الهواء الطلق �ف ى� لوس �ف ميع. وتطل منطقة ال�ج ي الطهي أمام ال�ج ى� �ف
اّلبة، بي�فما توفر الصالة واملقهى  ي” ال�ف مطعم ”الرمال” على �ديقة ”ال�فّ

لوس. ي من املسا�ات املريحة للحج طيفا�
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س  بها�فِ
 . �� ي قلب املركز الرياصف ى� بات السريعة، يقع �ف س هو مطعم للو�ج بها�فِ
ر  ، �يث يو�فّ هزة يدويا� ويركز على املأكوالت الصحية واملشروبات املحج

ه. ي وخار�ج �� ر ر�مية لالس�تمتاع باملرطبات داخل املركز الرياصف واء غ�� أ�ج

 سوق إرث
ربة السوق القديمة، �يث يمكن  ي سوق إرث على إ�ياء تحج ى� عملنا �ف
ي  موعة متنوعة من العربات التقليدية ال�ت�� للضيوف استكشاف محج

بات خفيفة من طعام الشارع التقليدي باإلضافة إلى ال�رف  تقدم و�ج
لوس  ي منطقة ال�ج ى� رخاء �ف اليدوية والهدايا والزهور، كما يمكنهم االس�ت

التابعة للسوق.

 رمسة
ة تبادل  م هذا املطعم املعاصر ال�ديث من بهحج استو�ي تصم��

املحادثات مع األصدقاء والزمالء واأل�باء. فمع إطالالته العريضة 
ها، يعّدي مطعم ”رمسة” املكان األمثل  على ال�ديقة والبحر من ورا�ئ

مة من األطباق  ية النابضة بال�ياة، �يث يقّدم قا�ئ معات املسا�ئ للتحج
موعة مختارة من املشروبات العاملية  ر الر�مية مع محج األصيلة غ��

ية. ار�ج لسات الداخلية أو ال�ف ي لضيوف ال�ج سواء�

د  ال�ِ
الب على �افة  د”، بموقع ”إرث” ال�ف ، ”ال�ِ يحتفي مطعمنا الشاط�ئ��

ي أفضل نقطة لالس�تمتاع  . �يث يعّدي هذا املوقع السا�لى� ى� ي العر�ج لي�� ال�ف
ي  رة ما بعد الظهر وخصوصا� ي ف�ت ى� مال البحر. وال يختلف األمر �ف بحج

ر السحري عند  ي بلون العن�ج مس املشهد بوه�� ء أشعة السث �� عندما تصف
م  ي روعته عن املشهد، �يث تعرض قوا�ئ ى� الغروب. أّما الطعام فال يقّلي �ف

ي الغداء والعشاء أفضل النكهات املحّلية. ب�ت�� ية لو�ج الطعام االنتقا�ئ

 عصرة
ي يقع مطعم ”عصرة”، الذي يقدم املشروبات  يس�� ي الر�ئ ي نادي الشاطى� ى� �ف

فيفة. بات ال�ف ات والو�ج واملثلحج

ا رف   بي�ت
ا ”.  رف ي ال�ديث ”بي�ت ي مطعمنا اإليطالى� ى� ي االصلية �ف ا نابولى� رف ي ببي�ت رف  ن�تم��
بات  موعة من الو�ج ي محج �ف  �يث يمكن للضيوف االختيار من ب��

ي عن االختيارات  فيفة والسلطات وأطباق املعكرونة األصيلة، فضال� ال�ف
املتعددة من املشروبات الساخنة والباردة.



مها وفق أعلى  ي تم تصم�� موعتنا املكونة من 17 مرفقا� ي “إرث” بمحج ى� نفخر �ف
ي ذلك قاعة للحفالت وسي�فما ومسرح، كما تتوفر فيه  ى� املواصفات، بما �ف

ام إلقامة الندوات واملؤتمرات  ية بمختلف األ�حج مسا�ات داخلية وخار�ج
�تماعية و�فالت الزفاف  ات واملناسبات اال�ج وفعاليات إطالق املنتحج

ي  ى� ي �ف ى� �تماعي والثقا�ف ا من املشهد اال�ج ا نشط� زء� واملعارض، ويعّدي “إرث” �ج
م الفعاليات بال كلل  ي تنظ�� ى� رف واملختص �ف ، ويعمل فريقنا املح�ت �� أبوظ�ج

ر. ي التفاصيل وإتمام مناسباتك وفق أعلى املعاي�� مان تنفيذ أد�تّ لصف

الفعاليات 

فنون تنظيم اللقاءات
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قاعة إرث

ي قاعة اال�تفاالت، واملرافق ال�ديثة  ى� من براعة استغالل املسا�ات �ف تصف
 ، ى� ميل واستثنا�ئ م كل �دث بشكل �ج رفة، ي�تم تصم�� وفرق الدعم املح�ت

نس� مدى ال�ياة. وتنفيذه بسالسة ليظّلي ذكرى ال �تُ

ي تمتد على مسا�ة  �تماعات والفعاليات ال�ت�� وتنقسم منطقة اال�ج
ي إلى ثالث مسا�ات مرنة، هي قاعة إرث املركزية  ي مربعا� را� 2800 م�ت
ي بضوء النهار الطبيعي،  �ف ي مضاءت�� �ف اورت�� ي متحج �ف باإلضافة إلى غرفت��

انب. وتتي� أنظمة اإلضاءة والصوت  بواقع وا�دة على كل �ج
رافية  ي ا��ت ربة إنتاح� مة الفورية املتطورة املتوفرة فيها خوض تحج ر�ج وال�ت

مع كل استخدام.

ر ٦00 موقف للسيارات على مسافة قريبة من  من تو�فّ كما يصف
ربة سلسة ومريحة  املكان، مع خدمة صف السيارات االختيارية، تحج

للضيوف الكرام.



3435

حفالت الزفاف

ي املنطقة،  ى� تعد قاعة “إرث“ وا�دة من أفضل قاعات �فالت الزفاف �ف
ق ذات مناظر  ّمي قاعة إ�تفاالت واسعة وأنيقة و�دا�ئ �يث تصف

طبيعية خاّلبة، باإلضافة إلى تقديم أشهى أطباق الطعام املعاصرة. 
عل من كل ل�ظة من مناسبتك  ي بتفاصيل فريدة أخرى لتحج رف كما ت�تم��ّ

نس�. اصة ذكرى ال �تُ ال�ف

ي من  �ف كذلك فإن فريقنا من مخططي �فالت الزفاف واملتخصص��
ارب العمر  ر تحج ي تنفيذ أك�ث ى� رة على أهبة االستعداد ملساعدتك �ف �ج ذوي ال�ف

التهما  امهم أن يعيش العروسان، وعا�ئ رف . وينبع ذلك من ال�ت ا� رف تم��
ي ال تنس� بكل تفاصيلها من ل�ظة وصولهم و��ت�  وضيوفهما، ل�ظا�ت�

ي املساء. أّما إذا كانت ا�تفاالتك ستس�تمر أليام، كما  ى� آخر رقصة �ف
ي العديد من الثقافات، فنحن على استعداد تام لتلبية  ى� ع �ف هو شا�ئ

ودة. ر ال�ج ي شامل بأعلى معاي�� ي ا�تفالى� اتك وتقديم برنام�� ا�تيا�ج

ر قاعة �فالت الزفاف املخّصصة مثالية لتلك اللحظات  وتعت�ج
ي ال�فصوصية، يمكن  ي تسبق �فل الزفاف، فهي مالذ عالى� ال�ثمينة ال�ت��

ميع  ر �ج ي ظّلي تو�فّ ى� ي �ف رف رخاء فيه واالستعداد ل�فلها املم��ّ للعروس االس�ت
ي  ي ذلك غرفة خاصة واستوديو للمكياح� ى� التسهيالت الالزمة، بما �ف

لية باإلضافة إلى  ة ومناطق انتظار عا�ئ رف وتصفيف الشعر ومرافق مم��
مل الذكريات. ي ألخذ الصور الفوتوغرافية لتخليد أ�ج فناء �ديقة مثالى�



نا�ي ”إرث”، بتاريخ  ي �ج �ف ي تقع ب�� ي”، ال�ت�� يسية ”ال�فّ ت�تمتع �ديقتنا الر�ئ
�افل ا�تضنت خالله العديد من املؤتمرات ال�كومية وفعاليات 

اصة رفيعة املستوى. الشركات واملناسبات ال�ف

ية ار�ج املسا�ات ال�ف

جمال الطبيعة اخلّلاب
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ي حديقة ال�فّ

ي كامتداد لقاعة  ي املصّممة �ديثا� يمكن استخدام �ديقة ال�فّ
ي الهواء الطلق، مما يوفر وا�ة سا�رة مناسبة  ى� اال�تفاالت �ف
ي تقام قبل أو بعد  ية و�فالت االستقبال ال�ت�� ار�ج  للعروض ال�ف

رها من املناسبات. �فالت الزفاف وغ��

ميع رواد النادي عندما ال تكون  ي ل�ج ذابا� ي �ج ي ترفيهيا� وتوفر ال�ديقة مالذا�
مه من مسا�ات خضراء و�مامات  هناك مناسبة خاصة، بما تصف

ل را�ة ومرافق طعام ومناطق للعب األطفال. سبا�ة ووسا�ئ

ل النباتية املحلية ذات  موعة متنوّعة من الفصا�ئ م ال�ديقة محج وتصف
ة،  ار النخيل والنباتات الصحراوية الناضحج األهمية الثقافية، من أشحج

ي يمتد تحت األرض  روى بشكل مستدام عن طريق نظام رى�ّ ي �تُ وال�ت��
. مستو�ى من األفالح�



ديدة  ر كلمة ”إتزان” عن التوازن، وهي فكرة تتالءم مع هويتنا ال�ج تع�جّ
ر التوازن أساس  ي تعت�ج سد فلسفة ”إرث” ال�ت�� لّلياقة البدنية وتحج

سدية والذهنية. الرفاهية والصحة ال�ج

رفيه ال�ت

ملسة من التوازن
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اللياقة البدنية

ي نقدمها لزوارنا من خالل  ز صالة اللياقة البدنية “إتزان“ عروض اللياقة ال�ت�� تعرفّ
ر صاالت األلعاب  ّمي وا�دة من أك�ج ي تصف موعة شاملة من املرافق ال�ت�� ر محج توف��
ميع  ي الرياضية والتدريبية ل�ج رام�� ي عن ال�ج ، فضال� �� ي أبوظ�ج ى� الرياضية املختلطة �ف
ر  . كما تستضيف إ�دى أك�ج �ف رف�� ي من الهواة و��ت� املح�ت �ف مستويات املشارك��

األ�داث الرياضية السنوية وهي بطولة زايد الرياضية، وتهدف الصالة إلى تعزيز 
ي الذين يركزون على صحتهم ويسعون  �ف �تمع لدى الرياضي�� الشعور باالن�تماء للمحج

ي صالة اللياقة البدنية “إتزان“  ى� وازن الصحي. والعضوية �ف إلى الوصول إلى ال�تّ
ي والضيوف على أساس يومي أو شهري أو سنوي. �ف م�� مفتو�ة للمق��
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رياضات

ر مربع، وكانت مخصصة  تبلغ مسا�ة صالة اللياقة البدنية 500 م�ت
ي األصل لتدريب الضباط، أّما اليوم فتستخدم كصالة ألعاب  ى� �ف

م املنطقة  . وتصف رياضية مختلطة وصالة لياقة بدنية للسيدات أيضا�
ية  ار�ج ي من املرافق الداخلية وال�ف ي واسعهت� موعهت� رفيهية والرياضية محج ال�ت
ات العمرية، كما تر�ب بعشاق اللياقة  ميع الف�ئ ي الرياضة من �ج �� ملح�ج

ي االس�تمتاع باألنشطة  ى� ي �ف �ف البدنية واملنافسات الرياضية، و��ت� الراغب��
ي اللياقة البدنية، كما  ى� ر�ف ات مح�ت ي ا�تيا�ج �� هزة لتل�ج رفيهية، وهي محج ال�ت

لة. ي لقضاء يوم ممتع مع أفراد العا�ئ ما� ي مال�ئ ر مكانا� تعت�ج

هزة الرياضية  تم تزويد صالة اللياقة البدنية بأ�دث املعدات واأل�ج
 ،)MMA( وإستديو التدريب واستديو الفنون القتالية املختلطة

ز ال�صص الرياضية  ويمكن لألعضاء استخدام مرافق الصالة و�حج
م أوقاتهم من خالل تطبيق خاص. وتنظ��

ي النادي بركة سبا�ة أوملبية داخلية مكونة  ى� من املرافق الرياضية �ف وتتصف
انب  ار كل منها بشكل منفصل، إلى �ج حج ي �ارات، يمكن است�ئ ى� من ثما�ف

ية لكرة القدم للتدريب  مالعب اصطناعية وطبيعية داخلية وخار�ج
ر الفيفا العاملية  وإقامة املباريات، وتتوفر املالعب املصممة بمعاي��

، إلى  ي إلى 11 العبا� �ف ي 5 العب�� �ف راوح ب�� ام مختلفة وتتسع لعدد ي�ت بأ�حج
ار األ�ذية والكرات.  حج ي واست�ئ �� م الرياصف انب خدمات التحك�� �ج

ل را�ة مخصصة ملعظم األنشطة البدنية،  ي وسا�ئ مل املرافق أيضا� وتسث
ي  مباز وال�تمارين الرياضية واالسكواش والبولين�� ي ذلك صاالت ال�ج ى� بما �ف

مار وامليدان والرماية ومالعب لألطفال.  والتنس وسباقات املصف
ي الصاالت، يقدم النادي مالعب داخلية  ى� ولعشاق األنشطة الرياضية �ف

يتسو. يو �ج رة والسلة باإلضافة إلى رياضة ال�ج لكرة القدم والطا�ئ

رخاء بعد ممارسة الرياضة أو اللعب، تتوفر خدمات التدليك  ولالس�ت
اكوزي. ي و�مام البخار وال�ج �� الرياصف
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الشاط�ئ

ربة“إرث“ لكّلي  ي ال يقاوم من تحج زءا� ي �ج يعد نمط ال�ياة على الشاطى�
ي والضيوف. �يث يمكنهم االس�تمتاع بموقعنا الفريد  �ف م�� من املق��

اص الذي يمتد على طول  ي ال�ف هة البحرية، والشاطى� على الوا�ج
ديد التابع لنا، والذي يقع  ي ال�ج ي نادي الشاطى� ى� ، �ف ي وا�د� ر�  كيلوم�ت

قنا املورقة. �يث �دا�ئ

ات  ميع الف�ئ مها كمالذ يستهوي �ج ي تم تصم�� انطلق إلى �افة املاء ال�ت��
ي تحتضنها.  موعة متنّوعة من املطاعم ال�ت�� العمرية وتعّرف على محج

م مناطق لالستلقاء تحت أشعة  ي تصف باإلضافة إلى الوارية، ال�ت��
ة. مس وأخرى مظّللة هاد�ئ السث



ي قسم خدمات ال�تموين والضيافة لدينا بكفاءته العالية ويلعب فريق  رف ي�تم��ّ
ر الفعاليات  ات بعض أك�ث ا وراء الكواليس لتلبية ا�تيا�ج ي مهّم� الطهاة دورا�

ي دولة اإلمارات العربية املتحدة. ى� املرموقة �ف

خدمات ال�تموين والضيافة

الكفاءة يف التميز
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مركز خدمات ال�تموين

ي النادي إلى  ى� يعمل تنّوع مرافق تقديم الطعام وارتفاع أعدادها �ف
ي  ى� ي �ف رف ية بواقع ثالثة أضعاف وتمكيننا من ال�تم�� مضاعفة قدرتنا اإلنتا�ج

الطهي على نطاق أوسع.

ر مربع،  ي تبلغ مسا�تها 9000 م�ت ي املركزية، ال�ت�� وتزيد و�دة اإلنتاح�
من كفاءة عروضنا بنسبة 50٪، مما يتي� لطاقمنا من الطهاة 
ر من 50 دولة من  ي من أك�ث م مواه�جَ وموظفي الدعم، والذي يصف

. بة يوميا� �ول العامل، إعداد ما يصل إلى 100 ألف و�ج

م مركز خدمات املطاعم أ�دث املعدات والتقنيات، إضافة إلى  ويصف
ة العمل الشاملة هذه إلى  ي لالبتكار، �يث تهدف بي�ئ ر� أكاديمية ومخت�ج

ي دولة اإلمارات.  ى� ديد لقطاع خدمات املطاعم �ف وضع معيار �ج
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خدمات الضيافة

ي  ي عالى� ي مهنيا� م فريق الطهاة وموظفو الدعم، املدّربون تدريبا� رف يل�ت
ية  ر الغذا�ئ ر أعلى املعاي�� دمتكم، بتوف��  املستوي واملتحمّسون ل�ف

ي أ�دث مرافق الطهي. ى� ي �ف راءات النظافة والسالمة كافهت� واتباع إ�ج

، إدارة املرافق طويلة األمد  مل عروض خدماتنا األوسع نطاقا� وتسث
ي ذلك التنظيف  ى� ف الدعم األساسية األخرى بما �ف ر وظا�ئ وتوف��

رفيه. فيفة وإدارة ال�ت والغسيل والصيانة ال�ف

امنا املس�تمر بتحقيق  رف  وتعكس شهادات الـ ISO وHACCP ال�ت
. ي القطاع عامليا� ى� ر املعمول بها �ف ميع املعاي�� ي واالمتثال ل�ج رف ال�تم��



ي  ربهت� ي أن نقدم لكم تحج �ف ي ”إرث” آمل�� ى� ر�يب بكم �ف نتطلع إلى ال�ت
ي الضيافة اإلماراتية األصيلة. ى� ّسد أفضل ما �ف ية تحج استثنا�ئ
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