


Through this trip our guests will be 
able to visit three heritage sites
 (Madain Saleh - Jabal Akma - the 
Kingdom of Dadan)
In one trip that makes you identify the 
historical legacy and civilizations of 
each site.

Historic Places Tour



العراقة  تبحثون عن  إن كنتم 
تجدونها في  التاريخية سوف 
رحلة مدائن صالح حيث كانت 

موطن األنباط.
في  المنحوتة  المباني  تبرز 
الصخر قوة تلك الحضارة التي 
 على ذلك 

ً
مازالت تقف شاهدا

حتى اليوم.

مدائن صالح

If you are looking for 
historical heritage you will 
find it in Madaen Saleh 
trip, where it was the home 
of the Nabataeans.
The rock-carved buildings 
highlight the power of this 
civilization, which remains 
a witness to this till now.

Madain Saleh
If the inscriptions and rock 
paintings within your 
interest you only choose 
the (Akma) trip that will 
take you to one of the most 
important archaeological 
areas with historical 
writings.
Akma Mountain, which was 
named the Open Historical 
Library, contains hundreds 
of inscriptions carved on 
its rocky stone referred 
back to eighth to the 
second century BC.

Akma Mountain
If you are a lover of 
monuments and history 
sense, we invite you to visit 
the capital of Dadan and 
Lahian.
to enjoy the trip (the 
kingdom of Dadan) where 
there is the burial of lions , 
which is considered one of 
the most important 
monuments of the Kingdom 
of Dadan which dates back 
to hundreds of years BC.

Kingdom of Dadan

والرسومات  النقوش  كانت  إذا 
اهتمامكم  دائرة  ضمن  الصخرية 
 ) رحلة  اختيار  سوى  ماعليكم 
لوحدة  ستأخذكم  التي   ( عكمة 
ذات  األثرية  المناطق  أهم  من 

الكتابات التارخية.
سمي  والذي  عكمة  جبل 
اذ  المفتوحة  التاريخية  بالمكتبة 
تحتوي على المئات من النقوش 
متونه  على  المنحوتة  األزلية 
بين  تواريخها  وتتراوح  الصخرية 

القرن الثامن والثاني.

جبل عكمة
اآلثار  محبي  من  كنتم  إن 
لزيارة  ندعوكم  التاريخ  وعبق 
دادان  مملكتي  عاصمة 

ولحيان.
مملكة   ) برحلة   واالستمتاع 
دادان ) حييث مدافن األسود 
والتي تعد من أبرز آثار مملكة 
إلى  تاريخها  ويرجع  دادان 

مئات السنين قبل الميالد.

مملكة دادان



الغراميل

إن كنتم مهتمين بالنجوم ومشاهدتها فإن رحلة ( الغراميل ) سوف تنطق بكم لتأخذكم لموقع يعتبر 
 لمشاهدة نجوم درب التبانة.

ً
مثاليا

 
ً
في الموقع ذاتة توجد أحد أبرز التشكيالت الصخرية في المحافظة وهي صخور العال المعروفة محليا

 أثناء الليل.
ً
باسم ( درب الغرميل ) والتي تعتبر تكوينات صخرية لها مشهد مهيب خصوصا

If you are interested in the stars and watching them, the journey of Gramils will take 
you to an ideal location for watching Milky Way Galaxy stars.
The site itself is one of the most prominent rock formations in the Governorate which 
are Ola rocks, known locally as (Darb AlGramils), which are rock formations that have 
a majestic scene, especially during the night.

AlGramils



سفاري
واإلستكشافات  المغامرات  لعشاق 
ماعليكم سوى الحجـــــــــــز في رحلــــــــــــــــة

محطات  عدة  تضمن  التي   ( سفاري   )
لكل منها طابع خاص وممتع.

Safari
For adventurous and explorations 
enthusiasts, you can just book a 
(Safari) trip, which includes 
several stations each with a 
special and enjoyable character.

أنشطة رياضية
Sport Activities

دروس الحياة التراثية
Traditional life lessons

التزلج على الكثبان الرملية
Skiing on the dunes

الكشتات
AlKashtat



جبل
الفيل

Elephant Mountain

االستمتاع  فرصة  لزوارها  لتوفير  صممت 
بمنظر أحد أبرز معالم وادي العال.

على  بعيد  من  للقيام  يظهر  والذي 
خرطومة  يالمس  ضخم  فيل  شكل 

األرض.
الموقع  للترفية نصيب في هذا  أن  كما 

حيث البرامج المتنوعة والممتعة

This trip is designed to provide 
visitors with the opportunity to 
enjoy the view of one of the most 
prominent features of Wadi Al 
Ola.
Which appears to visitors from 
afar in the form of a giant 
elephant touching the earth with 
his proboscis.
Entertainment also available at 
this site where there are many 
varied and fun programs



لالستمتاع  بمشهد الوادي من القمة ننصحكم بحجز رحلة ( حرة عويرض ) حيث يصطحبكم سائقين 
محترفين إلي أعلى الجبل البركاني متعدد الفوهات والذي يعرف بــ حرة عويرض ويرتفع عن مستوى 

المدينة لمسافة ٦٠٠ قدم

To enjoy the valley view from the top, we advise you to book (Harrat Owairedh) trip 
where you will be escorted by professional drivers to the top of the multi-crater 
volcanic mountain, which is known as (Harrat Owairedh) that rises from the city level 
about 600 feet.

ة حـرّ
عويرض
Harrat Owairedh





فعاليات شادن
Shaden Events

Mountaineering
 You cannot visit any
 mountainous places like
 AlOla without taking the
 adventure of mountain
 climbing, discovering
 beyond, watching AlOla
 from above and
 enjoying its wonderful
 golden beauty with a
 specialized and
 professional team to
.ensure your safety

Evening Sessions
 The Arabic melodies and
 the Oud tones have a
 unique character
 complemented by the
 beauty of the moonlight
 and a special dinner in a
.fantastic atmosphere

العود  وأنغام  العربية  األلحان 
لهما طابع فريد يكتمل جمالة 
وتناول  القمر  ضوء  تحت 
أجواء  وسط  مميز  عشاء 

خيالية.

تسلق الجبالجلسات المساء
منطقة  أي  زيارة  يمكن  ال 
العال  منطقة  مثل  جبلية 
تسلق  بمغامرة  القيام  بدون 
وراءها  ما  واكتشاف  الجبال 
واالستمتاع  العال  ومشاهدة 
مع  الخالب  الذهبي  بجمالها 
ومحترف  متخصص  فريق 

لضمان سالمتكم.



رماية االسهمكرة الطائرة الرملية
للعب  بتجهيز جزء خاص  قمنا 
وقت  لقضاء  الطائرة  كرة 
كما  األصدقاء  مع  مختلف 
يمكنكم منافسة فريق شادن 

في اللعبة.

العاب  محبي  من  كنتم  إن 
الصيد ندعوكم لتجربة فعالية 
بيئة  وسط  االسهم  رماية 

طبيعية خالبة.

Shooting Arrows
 If you are a fan of
 hunting games, we
 invite you to try
 shooting arrows with us
 in a fantastic natural
.environment

Beach volleyball
We have arranged a 
special area to enjoy 
playing volleyball with 
your friends.You can 
compete Shaden’s team 
as well.



المركبات الصحراويةاجواء زمان

Desert vehicles

رحالت خاصة يتم فيها التنقل 
منطقة  من  الجمال  عبر 
الركوب الى منطقة الضيافة 
الضيافة  بجلسات  لإلستمتاع 

العربية واألكالت التراثية. 

المركبات  بتجربة  استمتع 
الصحراوية  للرمال  المخصصة 
مشوقة  مغامرة  لخوض 
وسط  جنونية  بسرعات 

الكثبان الرمال.

 If you are a fan of
 hunting games, we
 invite you to try
 shooting arrows with us
 in a fantastic natural
.environment

Past atmosphere
Private trips to move 
from one area to another 
using camels riding 
in-order to enjoy the 
Arabic heritage and 
hospitality.



للحجز واإلستفسار

info@shaden-resort.com

+966 50 604 3344


