
Today at Alila اليوم في أليال

يرجى المالحظة أن جدول أنشطة األطفال قد يتغير حسب توفرها والظروف المناخية

*حجز األنشطة إلزامي - الرجاء التواصل مع خدمة االستقبال الخاصة

08:00     Adventure Walk 08:00         مغامرة المشي 
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
10:00        Turnado in the Bottles 10:00         تورنادو في الزجاجات
12:00     Spa Kitchen (Teens 12-16 years) 12:00         مطبخ سبا )16-12 فئة سنة(  

14:00     Napkin Painting 14:00      منديل اللوحة
15:00        Trekking (Teens 12-16 years) 17:00          نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(

16:00        Flying Kite       16:00
20:00       Stargazing 21:00          مشاهدة النجوم
20:30       Stargazing 21:30          مشاهدة النجوم

Sunday
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يرجى المالحظة أن جدول أنشطة األطفال قد يتغير حسب توفرها والظروف المناخية

*حجز األنشطة إلزامي - الرجاء التواصل مع خدمة االستقبال الخاصة

Monday

08:00        Adventure Walk  08:00         مغامرة المشي
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
10:00     Magic Balloon Science    10:00          فن البالونات  

12:00     Jewelry Making (Teens 12-16 years) نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(             12:00

14:00     Rock Painting 14:00       تلوين الصخور
15:00        Trekking (Teens 12-16 years) 17:00          نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(

16:00        Archery  16:00         الرماية
20:00        Stargazing 20:00          مشاهدة النجوم
20:30        Stargazing 20:30          مشاهدة النجوم
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*حجز األنشطة إلزامي - الرجاء التواصل مع خدمة االستقبال الخاصة

TueSday

08:00        Adventure Walk  08:00         مغامرة المشي
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
10:00        Firework in the Jar Science 10:00         األلعاب النارية في إناء
12:00        Spa Kitchen (Teens 12-16 years)       12:00         مطبخ سبا )16-12 فئة سنة(  

14:00        Glass Painting   15:00        الرسم على الزجاج
15:00        Trekking (Teens 12-16 years) 17:00          نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(

16:00      Gardening 16:00         البســتنه

20:00        Stargazing 20:00          مشاهدة النجوم
20:30        Stargazing 21:30          مشاهدة النجوم



Today at Alila اليوم في أليال

يرجى المالحظة أن جدول أنشطة األطفال قد يتغير حسب توفرها والظروف المناخية

*حجز األنشطة إلزامي - الرجاء التواصل مع خدمة االستقبال الخاصة

WedneSday

08:00        Adventure Walk  08:00          مغامرة المشي
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
10:00        Volcano Explosion 10:00          تجربة انفجار البركان
12:00     Jewelry Making (Teens 12-16 years) نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(             12:00

14:00     Napkin Painting 14:00      منديل اللوحة
15:00        Trekking (Teens 12-16 years) 17:00          نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(

16:00        Archery  16:00          الرماية
20:00        Stargazing 20:00          مشاهدة النجوم
20:30        Stargazing 20:30          مشاهدة النجوم
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16:00      Gardening 16:00         البســتنه

20:00        Stargazing 20:00          مشاهدة النجوم
20:30        Stargazing 20:30          مشاهدة النجوم
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08:00        Adventure Walk 08:00         مغامرة المشي 
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
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Today at Alila اليوم في أليال

يرجى المالحظة أن جدول أنشطة األطفال قد يتغير حسب توفرها والظروف المناخية

*حجز األنشطة إلزامي - الرجاء التواصل مع خدمة االستقبال الخاصة

SaTurday

08:00        Adventure Walk 08:00         مغامرة المشي 
09:00        Art & Draft 09:00         أشغال يدوية
10:00        Volcano Explosion 10:00          تجربة انفجار البركان
12:00        Spa Kitchen (Teens 12-16 years)       12:00         مطبخ سبا )16-12 فئة سنة(  

14:00     Napkin Painting 14:00      منديل اللوحة
15:00        Trekking (Teens 12-16 years) 17:00          نزهــة علــى األقــدام )16-12 فئــة ســنة(

16:00        Archery  16:00          الرماية
20:00        Stargazing 20:00          مشاهدة النجوم
20:30        Stargazing 20:30          مشاهدة النجوم


