
800 11 800 10
visit.kaec.net

معلومات التواصل |

The Romantic World of Moments



Thursday - Saturday
Beach Cinema Zone منطقـة سينما الشاطئ

الخميس - السبت

Book Now
احجز اآلن

13 - 15 Feb
١٣ - ١٥ فبراير

13 - 15 Feb
١٣ - ١٥ فبراير

13 - 14 Feb
١٣ - ١٤ فبراير

https://www.7ajz.net/KAEC/event/ticket/233/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6?lang=ar


Book Now
احجز اآلن

Expedition Zone منطقـة المغامــرات
Friday الجمعة

Arabian Nights | الليالي العربية

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=34&lang=ar


Jet Ski |

Towable Doughnut | 

Expedition Zone منطقـة المغامــرات

جت سكي

 القوارب المنفوخة )قارب الدونات(

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=34&lang=ar


BBQ Experience by the beach

Food Park 
بارك عربات الطعام

Thursday - Friday الخميس - الجمعة
Beach Boulevard Zone منطقة بوليفارد الشاطئ

تجربة الشواء عىل الشاطئ

Scooter | سكوترFlower Cart | عربة الزهور 

Photo Booth | بوث تصوير

Book Now
احجز اآلن

Face Painting | رسم الوجهRose Wall | حائط الورد

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=36&lang=ar


Thursday - Friday الخميس - الجمعة
Beach Boulevard Zone منطقة بوليفارد الشاطئ

Caricature Drawing

رسم كاريكاتير

Temporary Tattoo

فن التاتو المؤقت

PS4  |  بالي ستيشن Shooting Game  |  العاب رمايه

Kids Nursery | حضانة أطفال
Kids & Adults Carnival
كرنفال األطفال والكبار

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=36&lang=ar


Thursday - Friday الخميس - الجمعة
Beach Boulevard Zone منطقة بوليفارد الشاطئ

Football Dart

لعبة تصويب كرة القدم

Table Foosball

طاولة كرة قدم

Foot Massage

تدليك القدمين

Spin to Win

لعبة عجلة الحظ

Bus & Carriage Tours | جولة بالباص والعربات

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=36&lang=ar


AANI & DANI - اني وداني

بيت الرعب
Scary House

فانتازيا الونج )كاريوكي(
Fantazia Lounge )karaoke(

Escape Room | غرفة الهروب

Thursday - Friday الخميس - الجمعة
Beach Boulevard Zone منطقة بوليفارد الشاطئ

Street Performances

عروض فنية حية

دوامة السعودية
Saudi Vortex

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=36&lang=ar


Kids Games |

Kids Boot Camp 

Arena Zone ينا منطقة األر

ألعاب أللطفال

تمارين بوت كامب للصغار

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=39&lang=ar


Paintball |

Battlefield Zone منطقة باتل فيلد

لعبة بينت بول باتل فيلد

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=37&lang=ar


Almirante Floating Restaurant

Marina Canal Zone ينا منطقة قناة المار

مطعم وكافيه الميرانتي العائم

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://www.7ajz.net/KAEC/event/ticket/229/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%85?lang=ar


Mariam Cafe |

Marina Canal Zone ينا منطقة قناة المار

مقهى مريم

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=35&lang=ar


Marina Canal Water  Activities |

Marina Canal Zone ينا منطقة قناة المار

األنشطة المائية يف قناة المارينا

Thursday - Friday الخميس - الجمعة

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=35&lang=ar


Juman Park |

Juman Zone منطقة جمان

جمان بارك

Juman Karting | جمان كارتينج

Daily يوميا

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=38&lang=ar


Full Day Beach Activities |

Yam Beach Zone منطقة شاطئ يام

فعاليات شاطئ يام 

Daily يوميا

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/activities_details.php?id=28&lang=ar


Personal Events | 

Golf Academy |

Daily يوميا
Royal Greens Zone ينز منطقة رويال غر

مناسباتك الخاصة

أكاديمية الغولف

Book Now
احجز اآلن

https://visit.kaec.net/moments/zone.php?id=46&lang=ar
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Activities Index

Arabian Nights

Jet Ski, Towable Doughnut

BBQ Experience by the beach

Photo Booth, Flower Cart, Scooter, Face Painting
& Rose Wall

Food Trucks

Caricature drawing, Temporary tattoo, Shooting 
game, PS4, Kids & Adults Carnival & Kids Nursery

Football dart, Table foosball, Spin to win, Foot 
massage & Bus & Carriage Tours

Fantazia lounge, Aani & Dani, Escape Room, Street 
Performances, Scary House & Saudi Vortex

Expedition Zone

Beach Boulevard Zone

The Romantics The Family The Little Ones The Gang The Group Day Activity OutdoorNight Activity Indoor

جدول األنشطة

تجربة الشواء عىل الشاطئ

بوث تصوير وعربة الزهور وسكوتر ورسم الوجه

وحائط الورد

بارك عربات الطعام

رسم كاريكاتير وفن التاتو المؤقت والعاب رماية وبالي ستيشن 

وكرنفال األطفال والكبار وحضانة أطفال

لعبة تصويب كرة القدم وطاولة كرة القدم ولعبة عجلة الحظ 

وتدليك القدمين وجولة بالباص والعربات

فانتازيا الونج واني وداني وغرفة الهروب وعروض فنية حية

وبيت الرعب والدوامة السعودية

منطقة المغامرات

منطقــة بـوليفـارد الشـاطـئ

الليالي العربية

جت سكي و القوارب المنفوخة )قارب الدونات(

للرومانسيين فعالية مسائية   فعالية نهارية   للمجموعات  للشلة   أللطفال   للعائلة يف الداخل   يف الخارج

Beach Cinema Zone منطقة سينما الشاطئ 

Kids games

Kids Boot Camp

Arena Zone

العاب اطفال

تمارين بوت كامب للصغار

ينا منطقة األر



Juman Karting

Juman Park

Full Day Beach Activities

Juman  Zone

Yam Beach Zone

Almirante Floating Restaurant

Mariam Cafe

Marina Canal Water Activities

Marina Canal  Zone

فعاليات شاطئ يام 

منطقة جمان

منطقة شاطئ يام

ينا منطقة قناة المار

مطعم وكافيه الميرانتي العائم

مقهى مريم

األنشطة المائية يف قناة المارينا

جمان كارتينج

حديقة جمان

Paintball

Battlefield Zone

لعبة بينت بول باتل فيلد

منطقة باتل فيلد

Golf Academy

Personal Events

Royal Greens Zone

أكاديمية الغولف

مناسباتك الخاصة

ينز منطقة رويال غر

Activities Index

The Romantics The Family The Little Ones The Gang The Group Day Activity OutdoorNight Activity Indoor

جدول األنشطة
للرومانسيين فعالية مسائية   فعالية نهارية   للمجموعات  للشلة   أللطفال   للعائلة يف الداخل   يف الخارج



800 11 800 10
visit.kaec.net

معلومات التواصل |



يال/ا�يلة  ابتداء من ٩٩٠ ر

إقامة رومانسية رائعة
تتخللها تجارب مميزة

*

تتضمن هذه الباقة
Visit.kaec.net (الساعة ٦:٠٠ مساًء) تسجيل خروج متأخر

فطور لشخصين
تنسيقات رومانسية بالغرفة

خدمات ومرافق الفندق المميزة

 (حسب التوفر)

تذكرتان مجانا لحضور عرض الساعة ١١ مساء
يف سينما الشاطئ

صورة يف بوث التصوير يف بوليفارد الشاطئ
مطعم الميرانتي العائم

(غداء - رحلة ٤ مساء/ عشاء – رحلة ٨ مساًء)
رحلة واحدة عىل بجع قناة المارينا (٢٠ دقيقة)
تذكرتين لشاطئ يام  - صالحة ليوم السبت

متوفرة برسوم إضافية

الترقية إىل غرفة مطلة عىل البحر بـ ١٠٠ ريال
عشاء رومانسي يف مطعم سيسنز عىل أنغام

الموسيقى يف فندق ومارينا البيلسان

يق إضافات خاصة عند الحجز عن طر

*يسري العرض يف ١٣ - ١٤ فبراير فقط

800 11 800 10 visit.kaec.net  !احجــز اآلن



*

Book NOW! 800 11 800 10 visit.kaec.net

* Valid on 13th and 14th Feb only

Visit.kaec.net exclusive add on
to the above o�er

2 Tickets to Beach Cinema 11Pm
screening 
Free photo booth experience
Al Mirante Restaurant
( Lunch  at 4pm or Dinner at 8pm)
Swan ride for 2 (20 minutes)
Yam Beach access for 2 people

1 Night starting from SAR 990

The package includes

Late check-out at 6:00 PM 
Breakfast for two
Decorated room
Signature hotel services and amenities

(Subject to availability)

Available at an additional charge

SAR 100 to upgrade to sea view
Romantic dinner at Seasons Restaurant
with live music performance

A Romantic Night,
Unforgettable
Experience



يال/ا�يلة  ابتداء من ٩٩٠ ر

لحظات رومانسية
يف فندق البيلسان

تتضمن هذه الباقة
Visit.kaec.net (الساعة ٦:٠٠ مساًء) تسجيل خروج متأخر

فطور لشخصين
تنسيقات رومانسية بالغرفة

خدمات ومرافق الفندق المميزة

 (حسب التوفر)

تذكرتان مجانا لحضور عرض الساعة ١١ مساء
 يف سينما الشاطئ

صورة يف بوث التصوير يف بوليفارد الشاطئ
مطعم الميرانتي العائم

(غداء - رحلة ٤ مساء/ عشاء – رحلة ٨ مساًء)
رحلة واحدة عىل بجع قناة المارينا (٢٠ دقيقة)
تذكرتين لشاطئ يام  - صالحة ليوم السبت

متوفرة برسوم إضافية

الترقية إىل غرفة مطلة عىل البحر بـ ١٠٠ ريال
عشـاء رومانسي يف مطعم سيســنز عىل

أنغام الموسيقى

يق إضافات خاصة عند الحجز عن طر

*يسري العرض يف ١٣ - ١٤ فبراير فقط

*

800 11 800 10 visit.kaec.net  !احجــز اآلن

*



*

Celebrate A Special
Romantic Escape

*1 Night starting from SAR 990

Book NOW! 800 11 800 10 visit.kaec.net

* Valid on 13th and 14th Feb only

Visit.kaec.net exclusive add on
to the above o�er

2 Tickets to Beach Cinema 11Pm
screening 
Free photo booth experience
Al Mirante Restaurant
( Lunch  at 4pm or Dinner at 8pm)
Swan ride for 2 (20 minutes)
Yam Beach access for 2 people

The package includes

Late check-out at 6:00 PM 
Breakfast for two
Decorated room
Signature hotel services and amenities

(Subject to availability)

Available at an additional charge

SAR 100 to upgrade to sea view
Romantic dinner at Seasons Restaurant
with live music performance



*يسري العرض يف ١٣ - ١٤ فبراير فقط

800 11 800 10 visit.kaec.net  !احجــز اآلن

تجربة رومانسية
مميزة 

جناحغرفة مزدوجة

يال/ ا�يلة يال/ ا�يلة١١٩٩ ر ١٧٩٩ ر

تنسيقات رومانسية يف الغرفة

إفطار لشخصين يف الغرفة

عشاء رومانسي امام الغرفة 

تذكرتان لدخول ا·يالي العربية (غير شامل العشاء) 

تذكرتان مجانا لحضور عرض الساعة ١١ مساء

 يف سينما الشاطئ

تنسيقات رومانسية يف الغرفة

إفطار لشخصين يف الغرفة

عشاء رومانسي امام الغرفة 

تذكرتان لدخول ا·يالي العربية (غير شامل العشاء) 

تذكرتان مجانا لحضور عرض الساعة ١١ مساء

 يف سينما الشاطئ

**



Double tent package

Your Unique
Romantic  Escape

Suite tent package 

SAR 1199

Decorated room
Room service breakfast
Romantic dinner for 2 in front of the tent
Access to Arabian Nights for 2 people 
2 Tickets to Beach Cinema 11Pm
screening 

* Valid on 13th and 14th Feb only

SAR 1799

Decorated room
Room service breakfast
Romantic dinner for 2 in front of the tent
Access to Arabian Nights for 2 people  
2 Tickets to Beach Cinema 11Pm
screening

Book NOW! 800 11 800 10 visit.kaec.net

* *



*يسري العرض يف ١٣ - ١٤ فبراير فقط

800 11 800 10 visit.kaec.net  !احجــز اآلن

عشاء بيسترو
الرومانسي

 قائمة طعام خاصة                     طبق حىل خاص

يال لشخصين ٤٠٠ ر

استمتع بعشاء رومانسي يف أفضل نادي غولف يف العالم.
لك مع قائمـة طعـام خاصـة وطبق حـىل معد خصيصـاً 

ولمن تحب.

*



Bistro
Ramantic Dinner
Enjoy a romantic dinner at the best Golf Club
House in the world with a special set menu and
a special dessert for you and loved one.

SAR 400 for 2 people

* Valid on 13th and 14th Feb only

Book NOW! 800 11 800 10 visit.kaec.net

Set Menu                     Special Deseert

*
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