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سحب  األيدي  تالمس  حيث  والمطر..  الجبل  قصة  السودة، 
سطح  عن  متر   3000 من  أكثر  ارتفاع  على  الباردة  السماء 
طوال  الطيبة  أرضها  ونظارة  باخضرار  العين  وتتمتع  البحر، 
العام. ويف فصل الصيف تحديدًا، والذي يشهد حرارة عالية على 
برذاذ نسماتها، وخضرة  السودة وجهة مختلفة  تطل  منطقتنا، 

طبيعتها وعلو مرتفعاتها.

يف موسم السودة ستبرز المنطقة من خالل مقوماتها الطبيعية، 
إلقامة  طبيعتها  وستُستثمر  أهاليها،  وكرم  األصيل،  وتراثها 
أنشطة  مشوقة،  وتحديات  مغامرات  بين  تتنوع  فعاليات 
محلية  ومطاعم  غنائية،  أمسيات  ثقافية،  فعاليات  رياضية، 
وعالمية، ترتقي بخدمة الزائر، وتضيف لألهالي تجارب فريدة يف 

عالم المتعة والترفيه.



ارتقاء
االرتقاء بمكانـة المملكـة لتكـون مـــن 

أوائـــل الوجهـــات الســـياحية 
الطبيعية والجبلية.

تراث
تسليط الضـوء علـى التـراث المحلـي 
للمنطقة وعرضه مـن خـالل وسـائل 

مختلفة فنية وموسيقية وثقافية. فرص
تسلـيط الضــوء على مــــواطن القـــوى 

والفـــرص المتاحـــة فـــي منطقة السودة.
هوية

إظهـار انفتـاح المملكة علـى العـالم 
عبـــر حيويتهـا وثقافتهـا وقدراتها 

البشرية والطبيعية.

استقطاب 
اسـتقطاب الفعاليـات الرياضـــية 
والثقافيــــة التــــي تبــــرز هوية 

المنطقة المتجددة. 



الملتقى
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ملتقى زوار الموسم، والمكان الرئيسي للفعاليات� يتمتع المكان بتعدد 
بات الطعام  جلساته الداخلية والخارجية، محاطةً بالمقاهي والمطاعم وعر

المحلية والدولية، كما سيتمكن زوار المجلس من مشاهدة مختلف 
الفعاليات المقامة على جبال السودة عبر شاشات البث المباشرة�



أولى 
المغامرات
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فعالية خاصة باألطفال، تركز على جانب المغامرات، جمعت يف 
تصميمها التعليم بالترفيه والتحدي، تضم أركان تسلق الحبال، 

يع، والموسيقى� ج والنزول السر والتدحر



المسار
الجبلي
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من خالل مسار مخصص محاًطا باألشجار يمكن لزائري 
يق جبلي  الموسم االستمتاع بالمشي مع عائلتهم يف طر

ممهد بطول ١,٢كم�



الحبال 
المعلقة
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بة التسلق عبر ١٠ مراحل يبلغ طول كل  يمكن لزوار الموسم من الجنسين تجر
مرحلة عشرة أمتار ( ١٠م) على ارتفاع منخفض بثالثة أمتار (٣م) لألطفال 

والعائالت، ومرتفع بستة أمتار (٦م)  للزوار الالئقين جسديًا للتسلق 
ج صعوبات المراحل من مرحلة إلى أخرى، مع وجود  والتحدي، حيث تتدر

ج أمنة لكافة المراحل، وقد زودت هذه الفعالية بنظام أمان سويسري  مخار
يعتبر األكثر أمانًا لمثل هذه الفعاليات�



تعلق
وطير
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يدة وممتعة سيتمكن زوار الموسم من إلقاء نظرة مختلفة على  بة فر بتجر
ين عبر حبل ممدود بطول  مناظر جبال السودة، والوديان، وجلسات الزائر

يبًا يمر بمنطقة المغامرات من األعلى لألسفل، إذ يعتبر هذا  (٢٥٠م) تقر
النشاط من أفضل أنشطة الجذب السياحي يف المناطق الجبلية�



 الدراجات 
الهوائية 
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المرتفعة��  الجبال  أعالي  بالمغامرات، ومن  المليئة  الجبلية  المسارات  بمتعة 
قيادة  بة  بتجر االستمتاع  الموسم  لزوار  يمكن  الخضراء  األشجار  بصحبة  و
عليها  والوقوف  الخالبة  بالمناظر  واالستمتاع   ،" السياكل   " الهوائية  الدراجات 

من خالل (١٥٠) دراجة متاحة لالستخدام�

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

بينت
بول 
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ياضة  ر الموسم  زائرو  سيخوض  الخاص  واللبس  والقناع  بالبندقية 
Paint Ball الشهيرة، حيث سيتمكن األفراد والمجموعات من اللعب 
والقضاء  الملونة،  الطلقات  وتجنب  للبقاء،  محاولة  يف  وتنافس  بذكاء 

على المنافسين�



القفز 
بالحبال
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يف إحدى تجارب السقوط الحر والتحليق ضد الجاذبية، سيتمكن 
بة القفز عبر حبل مطاطي من على ارتفاع  زوار الموسم من تجر

يئة� بة مذهلة و مغامرة جر (٦٥م)، يف تجر

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



المقالع 
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حيث  البشري  المقالع  بة  تجر خالل  من  والزمن  السرعة  تختصر 
ثم  ومن  (٤٠م)  لمسافة  السحب  بة  تجر الموسم  زائرو  يعيش 
ليحلق  ثانية  نصف  خالل  ١٠٠كم/الساعة  إلى  تصل  بسرعة  قذفهم 

المشارك على ارتفاع يصل إلى (١٢٠م) يف مغامرة مدهشة�

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



الطيران 
المظلي
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زوار  اصطحاب  سيتم  الشراعية  الطائرة  مقعدي  عبر 
الموسم يف رحلة "الهواء الطلق" مستمتعين بمناخ السودة 

يدة� مكتشفين لجمال مسطحاتها الجبيلة ومناظرها الفر



سباق 
سبارتن
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ين  بة ممتعة سيقطع زائرو الموسم خمسة كيلومترات متجاوز يف تجر
واإلصرار،  بالتحدي  مليئة  والكبار،  للصغار  مختلفة  وعقبة  حاجزًا   ١٨

تعلمهم كيفية تجاوز المناطق الصعبة�



ع  شار
امسودة
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جبال  سلسلة  يف  نقطة  أعلى  ومن  األحمر،  البحر  بمحاذاة 
"امسودة"  ع  شار يقع  السودة  جبال  غابات  وسط  السروات، 
والذي تحتضن جنباته أمسيات وفعاليات، ثقافية، وترفيهية، 

يدًا يف تلك المنطقة� وفنية متعددة ليقدم موسمًا فر

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

مسك
آرت
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يف  الصخور  أشكال  وتنوّع  السماء،  يف  السحاب  رسومات  من  يبًا  قر
الجبال، ويف جنبات القط العسيري، تتواجد مجموعة مسك آرت لتقدم 

ين وهي: ية وتلهم الزائر ثالث فعالية مختلفة تجمع الفنون البصر

بأنشطة متعددة 
يستلهم الزائرون 

منها إبداعات مختلفة 
يف فن وتراث وحِرف 

أهالي المنطقة 
الجنوبية�

بعروض حية يمكن التعرف 
واالستمتاع بـ "رقصة 

الخطوه" الجنوبية التي 
يتميز بها أهالي المنطقة، إذ 

تُعد إرثًا ثقافيًا حاضرًا يف 
مختلف المناسبات 

المبهجة�

يد  وهي ملتقى لما يز
عن ٢٠ فنان وفنانة من 

التشكيليين 
السعوديين، لقضاء 

بضعة أيام متتالية يف 
رسم أعمالهم الفنية�

فنون
المفتاحة

معرض
الخطوة

مبادرة
تجلّت

  



الحفالت الغنائية
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ح طالل مداح مسر
قرية المفتاحة

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



السينما
المفتوحة
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ليلة  لقضاء  تستمع  الحياة  ح  برو المفعمة  وأجوائها  الطبيعة  جنبات  بين 
كبيرة،  سينما  شاشات  مع  اصدقائك  أو  اسرتك  برفقة  النجوم  تحت 
يدة   الفر بة  التجر فرصة  تمنحك  نسيمها  وعبق  الطبيعة  جمال  تحيطها 

يقة الكالسيكية � للسينما المفتوحة على الطر



نادي 
السحاب
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من أعالي جبال السودة الشاهقة، حيث يلتقي البشر 
بة مختلفة  والسحاب، ويف منطقة مفتوحة ومهيئة لتجر

ياضي  سيتمكن زائري الموسم من ممارسة نشاطهم الر
اليومي يف أجواء عليلة بنسمات السودة الباردة�



المطاعم 
الفاخرة 

٢٠١٩ ٣١ أغسطس   -  ١

alsoudahseason

من  الموسم  زوار  سيتمكن  الباردة  والنسمات  الساحرة  لألجواء  باإلضافة 
اختيرت  وعالمية  محلية  مطاعم  عدة  يف  مختلفة  وجبات  بتناول  االستمتاع 
بعناية كسلسلة مطاعم ميراكي وسيرافينا لتضيف رفاهية للموسم ومتعة 

ين� لألهالي والزائر

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



ميراكي
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القواسم المشتركة بين مدينتي لندن والسودة هي السحاب والضباب 
والمسطحات الخضراء، وزائرو كال المدينتين لديهم قاسم مشترك آخر، 
والتي  اليونانية،  "ميراكي"  مطعم  أطباق  أشهر  تذوق  بإمكانهم  حيث 

يشرف الشيف العالمي اثيناغروس، على تقديمها�

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



سيرافينا
٢٠١٩ ٣١ أغسطس   -  ١

alsoudahseason

يتميز مطعم سيرافينا المتطور بوصفات عائلية إيطالية أصيلة تنتقل 
الطهاة  من  يقه  وفر عساف  يو  فيتور الطاهي  يعدها  و األجيال  عبر 
الذواقة� تشمل األطباق الرائعة أنواع مبتكرة من المعكرونة والبيتزا 

يسوتو سيرافينا والعديد من األطباق اللذيذة األخرى�  ور

موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة



موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

مطعم
بيات
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ً بجلسات و أماكن تتميز بطابع من  يتميز مطعم ومقهى بيات المجهز كليا
بة طعام مختلفة  بي األصيل ليخلق لكم تجر الفخامة وكرم الضيافة العر
بية مع جميع األطباق  ال تنسى، وتقديم قائمة وجبات خفيفة و أطباق عر

بية  العالمية الشهيرة وأجود أنواع الحلويات باالضافة الى القهوة العر
والعالمية حيث ننتقي لكم أفضل انواع البن والحلويات�

  



الجوالت السياحية 
قصور أبو سراح
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موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

الجوالت السياحية 
علي الجحل ومتحفه
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موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

السكن
المميز

٢٠١٩ ٣١ أغسطس   -  ١

alsoudahseason

بة مميزة عيش تجر



موسم 
السودة

يوميا من أعلى 
قمة يف المملكة

والجاي أكثر!




