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العربيــة  الغنائيــة  المســرحيات والحفــات  الســهر والتســّوق. فيــه  وجهــة عّشــاق 
والغربيــة وســينما مفتوحــة وأكثــر مــن 70 متجــر للتســّوق مــن مــاركات ســعودية 
فاخــرة و 10مــاركات عالميــة ومطاعــم ومقاهــي رايقــة وفــود تركــس، وليالــي طــرب 

ــى مــدار الســاعة. ــه عل ــي بنكهــة ســعودية وشــعبية. لترفي ــل وليال أصي





مسيرة االفتتاح
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 أكبــر المعــارض بعارضيــن مــن حــول العالــم. االنمــي مــن الشــرق وكوميــك كــون
 مــن الغــرب وبعــد جبنالــك معــرض مــن الفضــاء ومعــرض ألعــاب حصريــة ألول مــرة
 تنعــرض وأكبــر معــرض مــن أصالــة هويتنــا لصقــور نــادرة وبيــع وترخيــص أســلحة.
العالمــي، ســوليه  دو  وســيرك  العالميــة  والبطــوالت  المســرحيات  غيــر   هــذا 

ــا عربيــة.  ومعــرض التصاميــم الفاخــرة فــي أن
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ومــزادات  واإلكسســوارات  التعديــل  قطــع  لشــغوفي  الســيارات،  عّشــاق  محطــة 
الســيارات الكاســيكية الفارهــة والمعدلــة وأحــدث الســيارات النــادرة مــن المســتقبل 
وأســرع مرســيدس فــي العالــم! وإذا تقــدر علــى حمــاس األدريناليــن، دّبــل الدعســة 

ــاك فــي عــروض الدريفــت، مونســتر جــام ومطــاردات الشــرطة وغيرهــا. وحّي
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ــة  ــد بـــ 42 لعب ــر وندرالن ــاض الشــتوية، جبنالكــم ونت ــة ألجــواء الري مــن األجــواء اللندني
مختلفــة وفعاليــات متنوعــة تناســب كل األعمــار. جبناهــا بضعــف حجمهــا عشــان 
تكفــي وتناســب كل عــروض الخفــة والرعــب والمفاجــآت اللــي مجهزينهــا لكــم، وبأكبــر 

حلبــة تزلــج فــي الشــرق األوســط! 
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الجماهير انحشدت من حول العالم لماعب الرياض. ليش؟
ألن عندنا مباريات الكورة من الفرق المحلية لسوبر كاسيكو األرجنتين والبرازيل 

وبعد مباريات المصارعة وحفل بي تي اس، وأكبر ماراثون في المملكة.
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فــي هالثــاث مجــاالت.  جّهزنالكــم فعاليــات لألفضــل  الترفيــه واألزيــاء،  الســياحة 
باســتضافة النخبــة مــن المحلييــن والعالمييــن لعــرض أزيــاء بمســتوى عالمــي وملتقــى 

ــا. ــة روتان ــه والســياحة. مــع حفــات فنانيــن خليجييــن وعــرب برعاي لمســتقبل الترفي
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 أجــواء خياليــة راقيــة تمّتــع كل حواســك، مــن الموســيقى لألضــواء الشــاعرية اللــي تزّين
ــع لروعــة مــذاق ــز وقصــر المرب ــا فــي متحــف الملــك عبدالعزي  الحديقــة وبهــاء تاريخن
 مأكــوالت مــن أفضــل المطاعــم العالميــة الحاصلــة علــى نجــوم ميشــان والحصريــة

فــي حديقــة المربــع الليليــة ألول مــرة فــي المملكــة وخــال موســم الريــاض فقــط٠
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أونــس فعاليــة عائليــة فــي الموســم! الحديقــة المضيئــة بتســحرك بجمــال فعالياتهــا، 
وعروضهــا المســرحية والمتجولــة المنوعــة، وألعابهــا اللــي تناســب الصغيــر والكبيــر، 
ألن فيهــا ألعــاب أدريناليــن حركيــة مــن تســلق جــدران وحبــل االنــزالق للبينتبــول والليــزر 
تــاق، هــذا غيــر غرائــب العالــم مثــل معــرض الرعــب والمرايــات واألحجــام! وبعــد فيــه 
ســينما مفتوحــة ومنطقــة خاصــة للمغامــرات وبوثــات تســّوق وفــود تركــس ومنطقة 

لنزهــة عائليــة فــي األجــواء الشــتوية.
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مســاحات جماليــة، بحيــرة صناعيــة، وكورنيــش خــاص. مــكان للروقــان صــح، ولكــن ألهــل 
الشــّدة بعد!خريطــة الكنــز بيــدك وفريقــك حولــك وخــط النهايــة قّدامــك. ممكــن 
تتســلق، تتزحلــق وعــادي جــدًا تتعلــق أهــم شــيء توصــل للكنــز وبعــد هالحمــاس 

والتعــب، جّهزنالــك عــروض موســيقية حيــة ورياضــات مائيــة ومطاعــم بتعجبــك.
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ــة الغربيــة ونقــاء الشــرقية، إلــى قلــب  مــن ســحر الشــمال وبهــاء الجنــوب. مــن عذوب
األصالــة بالمنطقــة الوســطى نبــض الريــاض. نرجــع بالتاريــخ بعــروض ثاثيــة األبعــاد 
تحيــي تاريــخ تراثنــا وثقافتنــا ونتلــذذ معهــا بأطباقنــا المحليــة علــى نغمــات طربيــة 
ومعــارض ســعودية فاخــرة، وألول مــرة فــي التاريــخ مطعــم سبليموشــن مــن إيبيــزا 

ــدن. ــا مطعــم زاد مــن لن ــاض وبعــد جبن للري
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ألول مــرة فــي المملكــة، منطقــة ســفاري مفتوحــة إذا عنــدك الشــجاعة حــاول تدخــل 
عريــن األســد وتتفــرج علــى حيوانــات بريــة وأليفــة ونــادرة تتفاعــل مــع بيئتهــا الطبيعيــة 
منهــا النمــر الذهبــي وحيــوان الليغــر. وبعــد فيــه عــروض بهلوانيــة وقوارب فــي البحيرة 

وتجربــة الحبــل المعلــق وألعــاب مائيــة، ومنطقــة خاصــة باألطفــال، وغيــره كثيــر.
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ــى التطعيــس!  ــب الثمامــة، مــن المخيمــات للطــرب وحت ــرد والوناســة فــي قل جلســات الب
وبعــد فيــه أنشــطة مثــل رمــي الســهام والتزلــج علــى الرمــل وكل اللــي تتخيلــه واللــي مــا 

ــا؟ ــر تلقــاه بالثمامــة. مســتعد تكشــت معن تتخيلــه مــن أنشــطة الب
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الوعد الرياض!


