
Leisure Concierge Rate Card
Price includes taxes

ACTIVITY Rate OMR for
two guests

Rate OMR per
additional guestHIKING & TREKKING

Hike Around Saiq Plateau (4 hours) 70 30

Hike Around Misfat Al Abriyyin (6 hours) 175 55

Hike Around Jebal Shams – Oman’s Highest Peak (Trek – W6 And W6 A, 6 hours) 175 55

Hike Around Jebal Shams – Oman’s Highest Peak (Trek – W4, 8 - 12 hours) 230 55

A Mirage In The Mountains (3 hours) 30 17

Splendour Of Saiq (3 hours) 60 17

The Village Walk (3 hours) 60 17

Full Moon Hike (3 hours) 90 35

Discovery Trail (2 hours) 36 20

The Donkey Trail (6 hours) 80 35

Lost Village Hike (6 hours) 80 35

Jabal Stairway (6 housr) 80 35

ADVENTURE

Abseiling - Rock Climbing* (4 hours prior booking required) 75 60 *Up to 8 guests per group

Introduction to Via Ferrata with trek (4 hours) 50 per guest

*Up to 6 guests per group

Introduction to Via Ferrata with trek (4 hours) Non resident* 70 per guest

Introduction to Via Ferrata (1.5 hours) 30 per guest

Introduction to Via Ferrata (1.5 hours) Non resident* 50 per guest

Cave Adventure Via Ferrata (3 hours) 35 per guest

Cave Adventure Via Ferrata (3 hours) Non resident* 55 per guest

WORLD OF ROCK STARS

Private Stargazing (90 minutes) 25 per guest

*Up to 6 guests per group
Private Geological Walk (1 hours) 18 per guest

Private Archery (1 hours) 18 per guest

Private Petanque Challange (90 minutes) 15 per guest

AROUND & ABOUT

A World Above The Mountains (Half Day) 125 50

Forts & Souks of Nizwa 125 50

Friday Goat Market & Birkat Al Mouz 125 50

Castles & Forts – Jabreen & Bahla 125 50

Al Hoota Cave (Excluding Tickets) 180 60

WELLNESS

Group Yoga Session (upto 16 guests) 96 per hour

Hire Yoga Deck 40 per hour

Private Yoga Session – 60 minutes (up to 4 guests) 50 12

CULINARY JOURNEY

Starlit Arbour Dinner (set up, dinner & Basseratt Rose Champagne) *by Pool 74

Cliff Edge Dinner (set up, dinner & Basseratt Rose Champagne) *Cave View Deck 74

GENERAL NOTES:

- All Rates are inclusive of local taxes and service.

- Guests must strictly adhere to the instructions of guides and instructors.

- All activities are subject to change without notice, routes and services may vary.

- Prices subject to change.

- Subject to availability.

- Cancellation charges will apply if cancelled within 24 hours @ 100%.

- All activities are subject to terms & conditions of the resort.

- All guests participate at their own risk. Safety equipment must worn where provided.

- We do not allow use of Via Ferrata by individuals or groups without OUR guides.

- No refund for withdrawal or non participation.



مالحظات عامة:
- جميع األسعار تشمل الضرائب المحلية ورسوم الخدمة بنسبة 17 %.

- يجب على النزالء التقيد التام بتعليمات المرشدين والمدربين.

- يجميع األنشطة قابلة للتغيير دون إشعار مسبق، ويمكن تعديل المسارات والخدمات.

- األسعار قابلة للتعديل.

- ُتطبق رسوم اإللغاء بنسبة 100 % إذا تم اإللغاء في غضون 24 ساعة.

- يخضع لتوفر األماكن.

- تخضع كافة األنشطة للشروط واألحكام المعتمدة في المنتجع.

- يشارك جميع الضيوف على مسؤوليتهم الخاصة، ويجب ارتداء معدات السالمة التي يقدمها المنتجع

- ال ُيسمح لألفراد أو المجموعات باستخدام مسار فيراتا ( التسلق بالحبال) بدون مرافقة الدليل

- ال ُترد الرسوم في حال االنسحاب أو عدم المشاركة.

30 70 المشي الجبلي حول هضبة سيق  )4 ساعات (

55 175 المشي الجبلي حول مسفاة العبريين ) 6 ساعات (

55 175 المشي حول جبل شمس – أعلى قمة في ُعمان )مسارات المشي الجبلي- W6 و A W6-6 ساعات (

55 230 المشي حول جبل شمس – أعلى قمة في ُعمان )المسار- W4- 5-8 ساعات (

17 30 سراب في الجبال ) 3 ساعات (

17 60 روعة مرتفعات سيق ) 3 ساعات (

17 60 ممشى القرية ) 3 ساعات (

35 90 المشي الجبلي في وقت اكتمال القمر ) 4 ساعات (

30 70 مسار االسكتشاف ) 2 ساعات (

35 80 مسار الحمير ) 6 ساعات (

35 80 نزهة جبلية إلى قرية مهجورة ) 6 ساعات (

35 80 دروب سير الجبل ) 6 ساعات (

المغامرة
أشخاص بحد أقصى لكل مجموعة 60 75 تسلق الصخور )لشخصين على األقل - يجب الحجز قبل 48 ساعة (

6 أشخاص بحد أقصى لكل مجموعة

مسار تسلق بمساعدة الحبال ) 4ساعات ( * 50 للنزيل

70 للنزيل مسار تسلق بمساعدة الحبال ) 4ساعات ( لغير النزالء*

30 للنزيل مسار تسلق بمساعدة الحبال )ساعة ونصف ( *

50 للنزيل مسار تسلق بمساعدة الحبال )ساعة ونصف ( لغير النزالء*

35 للنزيل مغامرة اكتشاف الكهف بمساعدة الحبال ) 3ساعات ( *

55 للنزيل مغامرة اكتشاف الكهف بمساعدة الحبال ) 3ساعات ( لغير النزالء *

عالم نجوم موسيقى الروك

6 أشخاص بحد أقصى لكل مجموعة

25 للنزيل مشاهدة النجوم )90 دقيقة ( 

18 للنزيل المشي الجيولوجي  )1 ساعات (

18 للنزيل  الرماية )1 ساعات (

15 للنزيل  تحدي البيتانك )90 دقيقة (

حوالي
50 125 العالم في أعلى الجبال : نصف يوم

50 125 حصون وأسواق نزوى

50 125 سوق المواشي يوم الجمعة وبركة الموز

50 125 القالع والحصون في جبرين وبهالء

60 180 كهف الهوتة

الرفاهية
96 للساعة جلسة يوغا جماعية )16 شخًصا بحد أقصى (

40 للساعة استئجار شرفة اليوغا

12 50 جلسة يوغا خاصة )4 أشخاص بحد أقصى (

رحلة الطهي
74 عشاء خاص على ضوء النجوم طاولة خاصة مع شمبانيا وردية باسيرات ) *على شرفة تأمل النجوم (

74 عشاء على حافة الجرف الصخري ) *على الشرفة المطلة على الكهف (

النشاط
رحالت المشي الجبلي

األسعار شاملة للضرائب

قائمة أسعار الخدمات الترفيهية للنزالء

األسعار بالريال
الُعماني

لشخصين
األسعار بالريال
الُعماني لكل

شخص إضافي


