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سياحة
Tourism

تع���ّد صحاري اإلم���ارات مكاًنا مناس���ًبا للتخييم واالس���تجمام، بعي���ًدا من ضوضاء 
الحياة، ويه تحّقق متعًة خالصًة لهواة المغامرات واالستكشاف. ويف هذا اإلطار، 
يوّفر »قصر الس���راب«، منتجع الصح���راء بإدارة »أنانت���ارا«، والواقع يف قلب صحراء 
الربع الخايل عىل بعد 200 كيلومتر من أبو ظبي، فرصة االستمتاع بأجواء الصحراء 
العربية األصيلة، نظًرا إىل أبنيته الممّيزة والنشاطات التي يقترحها عىل نزالئه من 

األفراد والعائالت. »سيدتي« جالت يف المكان، وعادت باآلتي: . دبي | رنا الطوسي

األجواء العربية وجمال 
الصحراء يف »قصر السراب«

لقطة خارجّية لـ»قصر السراب« منتجع الصحراء، بإدارة »أنانتارا«.

مشهد لييل لـ»قصر السراب« يف أبو ظبي.    | 142
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غرفة »ديلوكس« ُمزّودة بـ»تراس«، يف »قصر السراب«.

من النشاطات المقترحة: رحلة عىل الجمال.

 »سبا قصر السراب« يقّدم عالجات »أنانتارا« الخاّصة.

على الزائر أن يمّر بطريق ُش��ّق في ع 
قلب الكثبان الرملّية التي يميل لونها 
إل��ى البرتقالي ليص��ل ردهة »قصر 
الس��راب«. وهناك، ُيالحظ توّف��ر عربات نقل 
صغي��رة مخّصص��ة لنقل الزّوار م��ن المنتجع 
إل��ى وجهتهم، س��واء غرفهم أو أح��د األماكن 
المخّصص��ة للنش��اطات الرياضّية، وذلك عبر 

طرق طويلة متعّرجة.

أبنية بطابع عربي أصيل
المش��هد الخارج��ي للمنتجع، وه��و عبارة عن 
أبنية متكّتلة، يوحي كأن »قصر السراب« كان 
ُش��ّيد في عص��ور قديمة، إذ تتمظه��ر األبنية 
في هيئ��ة قالع صحراوية عربّية تقليدّية، مع 
جدران بنّية اللون وواحات من النخيل. وتتوّزع 
غرف المنتجع وعددها 154، وفيلالته وعددها 
52، بطريق��ة منّظم��ة عل��ى ط��ول المنتجع. 
وتتمّت��ع الغ��رف بديكور داخلي تس��وده ألوان 
ترابي��ة، وأث��اث خش��بي منح��وت وثريات من 
النح��اس. وقد جمع بعض الغ��رف جمال الماء 
والصحراء، إذ هو مزّود بحوض سباحة داخلي 
خ��اّص مطّل عل��ى الكثبان الرملي��ة، عدا عن 
ح��وض االس��تحمام المري��ح المخّصص لكّل 
غرفة. وبدوره، يبدو الديكور الداخلي لفيلالت 
»قص��ر الس��راب« أكث��ر تمّي��ًزا، فاالهتم��ام 
 بالتفاصيل الصغيرة أش��بع الم��كان بحميمّية

الممتلئ��ة  الرف��وف  مث��ل:  توص��ف،  ال 
باإلكسسوارات النحاسّية والفخارية، واألضواء 
الخافت��ة وأل��وان األث��اث، إضاف��ة إل��ى الركن 
الخارجي المخّصص للجلوس والسباحة. وفي 
ه��ذا اإلطار، يمكن لس��اكن الفيلال أن يقضي 
وقًت��ا طوي��اًل داخل مس��كنه المؤق��ت، بدون 

الحاجة إلى الخروج منه.

نشاطات يف الصحراء
تتعّدد النشاطات الرياضّية الُمتاحة في »قصر 
الس��راب«، وبعضها يستوجب االستيقاظ قبل 
ش��روق الش��مس ألدائه، فيما بعضه��ا اآلخر 
يستوجب السهر للتمّتع بضوء القمر. وتسمح 
النشاطات عموًما، بمتعة مضاعفة، أي التنّعم 
بالطبيع��ة الصحراوي��ة، والتع��ّرف إلى ما هو 
. وتش��مل النش��اطات: الصيد بالصقور  مسلٍّ
وكالب السلوقي، والتجّول في الرمال بسيارات 

رباعية الدفع، وركوب الجمل، والرماية...
إشارة إلى أن الصيد بالصقور يمّكن الزائر من 
التعّرف إلى الصقور العربية األصيلة عن كثب 
ومشاهدتها تنطلق في سماء الصحراء باحثة 
عن فرائس��ها. أّما »الس��فاري« ف��ي الصحراء 

فيجذب أصحاب القلوب القوّية.

النادي الصحي
يتأّل��ف »س��با قصر الس��راب« م��ن أربع غرف 
مخّصصة لألزواج، وواحدة »ديلوكس« تحوي 
حوض اس��تحمام كبي��ًرا، وحّم��ام مغربي مع 
ح��وض اس��تحمام و»س��اونا« وغرف��ة جليد. 
وتتوّفر غرفة باس��م »عالج فيش��ي«، وأخرى 
لتدريم األظافر. علًما بأن نوافذ غرف ال�»سبا« 
تط��ّل عل��ى أح��واض الم��اء المالصق��ة لها، 

والكثبان الرملّية.

مأكوالت عالمية
النكه��ة اللذي��ذة تجم��ع بين أطب��اق مطاعم 
المنتجع، على اخت��الف المطابخ العالمّية التي 
تقّدمها، س��واء تعّلق األم��ر بمطعم الواحة أو 
الغدير أو س��هيل أو الليوان، وحتى مطعم ألف 
على الطريقة البدوية، خالل األماسي. .ليلة وليلة في الفلج. واألخير يقّدم حفل شواء 
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