
 
ال تفّوت حضور موسم شتاء طنطورة الثاني
 من الحدث األضخم في السعودية! 

ً
وكن جزءا



إلى العال نأخذك، لترى الوجه اآلخر والساحر لهذه المدينة النابضة بالحياة.. والتي تشهد التقاء الماضي بالحاضر 
باحتضانها إحدى أكبر وأهم الفعاليات في المملكة العربية السعودية. جاء شتاء طنطورة الذي يقام في 

الفترة ما بين 19 ديسمبر وحتى 7 مارس ليقدم لزواره فرصة التعرف على جمال وسحر هذه المدينة التاريخية 
 لألنباط وقوم عاد المذكورين في القرآن 

ً
التي تعود آثارها إلى مئات اآلالف من السنين؛ حيث كانت موطنا

 لمملكة دادان. واليوم تأتيكم "العال" لتعيد الحياة لهذا المكان الذي احتضن شتى أنواع 
ً
الكريم، وموقعا

الحضارات بإقامة مجموعة من الفعاليات التي تشهد التقاء الثقافات وتتنوع ما بين العروض الموسيقية 
مع أشهر وألمع المغنيين والفنانين العالميين، والفعاليات المميزة مثل مناطيد الهواء والعروض الضوئية 

والفنون اليدوية واألسواق الشعبية والمأكوالت الشهية. 

في هذا المكان ال حدود لتوقعاتك.. فالمفاجآت ال تنتهي، والمرح والترفيه ال يتوقف. ما عليك سوى 
االستعداد لالنطالق نحو أوقات من المتعة مع من تحب.. وتجربة مغامرات جديدة تحمل معها أجمل 

الذكريات التي لن تنساها مدى حياتك. موسم شتاء طنطورة الثاني بانتظارك وأنت مدعو لتجربة تفوق الخيال. 

عن شتاء طنطورة 





الحفالت والفعاليات

عمر خيرت

Rod StewartAndrea Bocelli

بيتهوفن

اكتشف أروع الفعاليات والحفالت التي ستقام في هذا المهرجان الضخم! 

 حفل الموسيقار

حفل الفنان

حفل موسيقى

27 ديسمبر 2019

24 يناير 2020

3 يناير 2020

حفل الفنان

31 يناير 2020



Enrique IglesiasLionel Richie
حفل الفنان

21 فبراير 2020

حفل الفنان

28 فبراير 2020

YanniCaracalla
فرقةحفل الموسيقار العالمي

 )مسرحية جميل بثينة(
7 فبراير 2020

7 فبراير 2020



باقات عطلة نهاية األسبوع 
من الخميس حتى السبت

اختر ما يناسبك من مجموعة باقاتنا المتنوعة التي صممناها من أجلك

األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة/ للشخص في غرفة مزدوجة مشتركة 

األلماسيةالبالتينيةالذهبية

31,184 ر.س7,353 ر.س4,503 ر.س

تذكرة الطيرانتذكرة الطيرانتذكرة الطيران التوصيلالتوصيلالتوصيل وجبة اإلفطاروجبة اإلفطاروجبة اإلفطار

تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة 	 

السياحية

فندق مع وجبة اإلفطار 	 

مواصالت مع مجموعة	 

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 

تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة 	 

السياحية

 	SUV مواصالت مشتركة بسيارة

مواصالت من وإلى المطار بسيارة 	 

خاصة

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 

تذكرة ذهاب وإياب على درجة رجال 	 

األعمال

فندق مع وجبة اإلفطار	 

مسؤول خدمات النزالء	 

خدمة االستقبال واإلرشاد	 

سائق خاص متوفر 7/24	 

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 



باقات اليوم الواحد
يوم الجمعة

األلماسيةالبالتينيةالذهبية

9,694 ر.س5,627 ر.س3,511 ر.س

تذكرة الطيرانتذكرة الطيرانتذكرة الطيران التوصيلالتوصيلالتوصيل

تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة 	 

السياحية

مواصالت مع مجموعة	 

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 

تذكرة ذهاب وإياب على الدرجة 	 

السياحية

 	SUV مواصالت مشتركة بسيارة

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 

تذكرة ذهاب وإياب على درجة رجال 	 

األعمال

سائق خاص متوفر 7/24	 

جولة سياحية إلى األماكن التاريخية	 

*جميع األسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة



الُعال من األعلى

جولة في سماء الُعال بالمنطاد - يمكنك فيها مشاهدة الشروق والغروب بمنظور تعجز 
الكلمات عن التعبير عنه

ق فوق أهم المناطق على متن الطائرة الكالسيكية
ّ
تجربة الطائرة الكالسيكية - حل

ضاء بالبالونات المتوهجة
ُ
عرض البالونات المتوهجة – شاهد سماء ليل الُعال وهي ت

4,695 ر.س

لمزيد من المتعة أضف حزمة من األنشطة إلى باقتك 



الُعال على أصولها

ع حواسك
ّ
مت

تجربة زيارة المزرعة الثقافية - تعّرف على الثقافة السعودية في مزرعة األميرة نورة
عده األيادي 

ُ
تجربة سوق وادي القرى - تسّوق من األسواق الشعبية وتذّوق من أطايب ما ت

المحلّية
مجموعة متجددة من الطهاة - استمتع بتناول أشهى المأكوالت مع قائمة طعام محضرة 

على يد طهاة حاصلين على نجمة ميشالن

تجربة تناول الطعام بجانب صخرة الفيل - تلذذ بتجربة المأكوالت اإليطالية من مطعم 
الروستيكا

تجربة وينتر بارك - دلل حواسك بألذ المأكوالت العالمية الُمحضرة من مجموعة من شاحنات 
الطعام

تجربة زيارة المزرعة - استمتع بجمال الطبيعة وتعرف على طريقة صنع العصائر وكيفية 
العيش مما تقدمه األرض

3,600 ر.س

1,590 ر.س

تكلفة المواصالت غير مشمولة وتعتمد على فئة الباقة. 



مهرجان المناطيد

فرانشايز فريدوم

جولة في المواقع التراثية

سوق وادي القرى

ق فوق هجرة - الموقع الُمدرج تحت قائمة 
ّ
حل

التراث العالمي لليونسكو - واستمتع بالمناظر 

الساحرة.

شاهد أكثر من 300 طائرة درون تتراقص في 

سماء ليل الُعال على أنغام الموسيقى الحية. 

تجّول عبر التاريخ واكتشف أشهر المعالم 

التاريخية مثل هجرة، دادان، جبل القّمة.

 وتذّوق 
ً
تسّوق من المنتجات المصنوعة يدويا

األطباق الشعبية في هذا السوق المحلي.

1,785 ر.س

 264 ر.س

 185 ر.س

  26 ر.س

ال تفّوت هذه التجارب الفردية الرائعة!



وينتر بارك

مجموعة متجددة من الطهاة

تجربة زيارة المزرعة

استمتع بتجربة تناول المأكوالت الُمحضرة 

من مجموعة من شاحنات الطعام التي تقدم 

مختلف المأكوالت العالمية.

استمتع بتناول أشهى المأكوالت مع قائمة 

طعام محضرة على يد طهاة حاصلين على نجمة 

ميشالن.

تعّرف على الثقافة السعودية في مزرعة األميرة 

نورة، واكتشف طريقة صنع العصائر في مزرعة 

الدكتور حامد الشويكان.

مجانية

 2,380 ر.س

 1,719 ر.س

حفالت غنائية وموسيقية في مرايا 
استمتع بحضور الحفالت الغنائية والموسيقية 

المحلية والعالمية في قاعة مرايا للحفالت. 

.
ً
تكلفة المواصالت غير مشمولة وتعتمد على فئة الباقة.                        للحفالت، فئات التذكرة متوفرة أيضا

من 1,984 ر.س
للتذكرة الواحدة



المطاعم
استمتع بإضافة خيارات مميزة للمأكوالت إلى باقتك!

ال كانتين

مقهى ساس

الروستيكا

محمصة خطوة جمل

أنابيلز

غرايند

سولت

مزرعة شالل 

صخرة الفيل

بلدة العال القديمة

قرية العشار 

صخرة الفيل

صخرة الفيل



La Cantine

Grind

Camel Step Coffee Roasters

Salt

Annabel's

Sass Cafe

La Rustica

Shelal Farm

Elephant Rock

AlUla Old Town

Elephant Rock

Ashar Valley

Elephant Rock

 Restaurants
Add dining options to your packages!



Winter Park

Rotating Chefs

Farm Experiences

Experience street food delicacies from 
an array of food trucks offering cuisines 
from around the globe 

Embark on a culinary journey with sump-
tuous food prepared by Michelin-star 
chefs.

Enjoy a cultural experience at Princess 
Noura Farm and indulge in fun activi-
ties such as fruit juicing at Dr. Shwaikan 
Farm.

FREE

SAR 2,380

SAR 1,719

Watch world-class performances by top 
international and local artists at concerts 
held at the Maraya concert hall.

From SAR 1,984
For 1 ticket

 Maraya Concerts and
Performances

Transportation costs are not included and vary depending on the package category.



 Balloon Festival

Franchise Freedom

Heritage Sites Experience

Fly over Hegra, the UNESCO 
World Heritage Site and soak up 
the gorgeous city views.

Watch as 300 drones dance through the 
night sky of AlUla accompanied by live 
music.

Take a trip through history & explore 
iconic heritage sites including Hegra, 
Dadan and Jabal Ikmah.

Wadi Al Qura market
Shop local handmade products and 
sample local delicacies at this local mar-
ket.

SAR 1,785

SAR 264

SAR 185

  SAR 26

I N D I V I D U A L  E X P E R I E N C E S



Authentic AlUla

Gastro Experience

Culture Farm Experience - Get a dose of Saudi culture at Princess Noura Farm.

Wadi Al Qura Market Experience - Shop local handmade products and sample local delicacies.

Rotating Chefs - Enjoy unique dining experiences with menus prepared by Michelin-star chefs.

Dining at Elephant Rock - Indulge in authentic Italian delicacies with La Rustica restaurant.

Winter Park Experience - Treat your tastebuds to delicious street food from around the world.

Farm Experience - Experience fun activities such as fruit juicing and living off the land.

SAR 3,600

SAR 1,590

Transportation costs are not included and vary depending on the package category.



Bundled Experiences
 Add Activity Bundles to your package

AlUla from Above

Air Balloon ride - Get the best views of AlUla during sunrise or sunset.

Vintage aircraft experience - Fly over iconic city attractions in a vintage aircraft.

Glow show - Watch as 30 balloons light up AlUla sky at night.

 SAR 4,695



  SAR 5,627 SAR 3,511  SAR 9,694

Platinum

	 Return Economy class flight
	 Shared transfer in an SUV
	 Heritage sites tour

Gold

	 Return Economy class flight
	 Group transfers
	 Heritage sites tour

Diamond

	 Return Business class flight
	 Private driver available 24/7
	 Heritage sites tour

One-day packages

Friday

Economy Shared TransferEconomy Group Transfers Economy Private driver

*All prices include VAT.



Weekend packages

Package options that cater to all your needs

Thu - Sat

Platinum

SAR 7,353

Economy

	 Return Economy class flight
	 Hotel with breakfast
	 Shared transfer in an SUV
	 Heritage sites tour

Shared Transfer

Gold

SAR 4,503

Economy

	 Return Economy class flight
	 Hotel with breakfast
	 Group transfers
	 Heritage sites tour

Group Transfers

Diamond

 SAR 31,184

Economy

	 Return Business class flight
	 Hotel with breakfast
	 Butler
	 Concierge services
	 Private driver available 24/7
	 Heritage sites tour

All prices include VAT and are per person on a sharing basis in a Double Room

Private driverBreakfast Breakfast Breakfast



Yanni

Enrique Iglesias 

Caracalla (Jameel 
Buthainah play)

Lionel Richie 

Musical performance by

Musical performance by

Musical performance by

Musical performance by

7 February 2020

21 February 2020

14 February 2020

28 February 2020



Omar Khairat 

Rod Stewart 

Celebration of 
Beethoven 

Andrea Bocelli 

Musical performance by

Musical performance by

Musical performance by

Musical performance by

27 December 2019

24 January 2020

3 January 2020

31 January 2020

 Calendar
Enjoy live performances and great activities at this spectacular event!





Explore AlUla - A charming city that is hosting one of the most anticipated events in 
Saudi Arabia! Taking place from 19 December 2019 to 7 March 2020, Winter at Tantoura is 
undoubtedly one of the most exciting events on the Kingdom’s calendar. 

Enjoy a range of cultural experiences such as trips to heritage sites and local markets, 
musical performances by regional and international artists, exhilarating activities such as air 
balloon rides and unique dining experiences. 

Gear up for unlimited entertainment, embark on new adventures and get ready for an 
experience of a lifetime with your loved ones!

The second season of Winter at Tantora awaits you!

Winter at Tantora



������������������������
One of the most anticipated events in Saudi Arabia!


