
 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

Sunday

06:00    Sunrise Yoga  06:00         يوغا شروق الشمس
10:00       Basic Meditation 10:00         أساسيات جلسة تأمل
11:00    Spa Kitchen 11:00         مطبخ السبا
15:00      Geology Walk 15:00          المشي الجيولوجي    
21:00      Stargazing ٢1:00          مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

Monday

11:00    Spa Kitchen 11:00         مطبخ السبا
15:00    Archery 15:00         الرماية

17:00      Sunset Yoga 17:00         يوغا غروب الشمس
18:00      Meditation 18:00          تأمل غروب الشمس
21:30     Movie Under the Stars ٢1:30         فيلم تحت النجوم       

21:00      Stargazing ٢1:00           مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

TueSday

06:00     Sunrise Yoga  06:00         يوغا شروق الشمس
10:00        Basic Meditation 10:00         أساسيات جلسة تأمل
11:00     Spa Kitchen 11:00         مطبخ السبا
15:00     Mirage in the Mountain 15:00         المناظر الطبيعية بالجبال  

21:00       Stargazing ٢1:00           مشاهدة النجوم
21:30       Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00       Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

WedneSday

11:00    Spa Kitchen 11:00          مطبخ السبا
15:00    Archery 15:00          الرماية

17:00      Sunset Yoga 17:00          يوغا غروب الشمس
18:00      Meditation تأمل غروب الشمس          18:00
21:30     Movie Under the Stars ٢1:30          فيلم تحت النجوم       

21:00      Stargazing ٢1:00          مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

06:00    Sunrise Yoga  06:00          يوغا شروق الشمس
10:00       Basic Meditation 10:00          أساسيات جلسة تأمل
11:00    Spa Kitchen 11:00           مطبخ السبا
15:00      Geology Walk 15:00          المشي الجيولوجي    
21:00      Stargazing ٢1:00          مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم

ThurSday



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

Friday

11:00    Spa Kitchen 11:00         مطبخ السبا
15:00     Discovery Trail 15:00         اكتشاف المسارات الجبلية  

17:00      Sunset Yoga 17:00         يوغا غروب الشمس
18:00      Meditation 18:00          تأمل غروب الشمس
21:30     Movie Under the Stars ٢1:30          فيلم تحت النجوم       

21:00      Stargazing ٢1:00          مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم



 
             

              
              

          

          

Today at Alila اليوم في أليال

جــدول االنشــطة قــد يتغيــر حســب توفرهــا والظــروف المناخيــة *يشــترط حجــز األنشــطة  ,الرجــاء التواصــل مــع خدمــة االســتقبال

The Resor t activities are subject to availability, weather and conditions apply. 
*Advance booking required for all activities - Please contact Front Office

SaTurday

06:00    Sunrise Yoga  06:00          يوغا شروق الشمس
10:00       Basic Meditation 10:00         أساسيات جلسة تأمل
11:00    Spa Kitchen 11:00         مطبخ السبا
15:00    Archery 15:00          الرماية

21:00      Stargazing ٢1:00          مشاهدة النجوم
21:30      Stargazing ٢1:30          مشاهدة النجوم
22:00      Stargazing ٢٢:00          مشاهدة النجوم


