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اإلقــــــامة 

فيال الشاطئ 
تم تصميم فيالت مكونة من غرفه نوم واحدة لتندمج في المناظر 

الخالبة المحيطة، لتعكس جمال المياه والهدوء للضيوف 
المقيمين فيها

فيال 2 غرف نوم
منزل من غرفتين نوم مطل على البحر مثاليه للعوائل واألزواج.
المساحات الخارجية تتميز بحمام سباحة خاص والمنازل أيضا 

تطل على المحيط

منزل من غرفتين نوم بيتش هاوس 
منازل متطورة تضم شرفة واسعة مع حمامات سباحه مخصصة 

لكل غرفة نوم وحق الدخول للشاطئ

فيال المياه 
تم تصميم فيالت مكونة من أربع غرف نوم لتوفير مساحة 

معيشة مليئة بالضوء، مثاليه للعوائل الكبيرة التي تبحث عن 
الراحة والرفاهية 

فيال عقارية 
مكونه من 5 غرف نوم ومساحة كل غرفه توفر مساحة كبيرة 

للراحة، حدائق خاصة، شاطئ خاص، وحمام سباحه انفينيتي 

 



مطاعم وبارات 

داسك 
ألوان، سعادة، داسك هو المكان المثالي لقضاء أمسية مع 

أصدقاءك واالستمتاع بالتباس بجبن البارميزان وديناميت 
جواكمولي

جينجر ميرميد 
استرخي مع أصدقاءك على سرير حجم كينج، ومشروب هندريك 

ولحم الوسابي وشريط لتمرير الصاروخ، ابتكارات لتهدئة 
العطش، يتم تقديمها بحجم كبير لكي يتشارك الجميع، مما 

يساعد االستمتاع بالشمس في الجزيرة

هووكد 
مطبخ مستوحى من التصميمات الموجودة في بالد الشام د، 
باستخدام المكونات الطازجة لتحقيق أفضل نكهة للمأكوالت 

البحرية

سموكين باينابل 
بيتش كالب فريد من نوعه يضم أرجوحة، فرن بيتزا على شكل 

اناناس، وحمام سباحه اكتشف الطعام المذهل واسترخي بعد 
الظهر على الشاطئ او بحفالت الجزيرة 

فرانجبياني 
طاقة سعيدة ومنيو أنيق وبسيط، هذا ما يمثله فرانجبياني 

واالسترخاء مع مزيكا هادية 

زا بوك سيالر 
مكتبتك الرئيسية والوجهة األساسية لأللعاب، ومن أجل التحدث 

بهدوء والتأمل واالنعكاس

وسائل الراحة 

نوراي سبا 
يجسد منتجع نوراي الفخامة والهدوء وسط عالم يسير بخطى 

سريعة وتحقيق توازن بين الحياة التقليدية والعصرية

يوغا، صالة رياضية للياقة البدنية 
تم تجهيز صالة لأللعاب الرياضية الحديثة بأحدث األجهزة 
معدات للقلب واألوعية الدموية مع مدرب بالياقة البدنية 

1:1 مدرب شخصي. سيساعدك معلم اليوجا في الفندق من خالل 
جلسات مع مجموعة او جلسات شخصية

أنشطة مائية 
نوراي هي الوجهة لكل ما تفضلون من أنشطة الرياضات المائية، 

من المجداف وركوب األمواج، إلى التجديف في البحر وركوب 
األمواج 

نادي األطفال 
فريق من المضيفين خبراء بالعناية يرحبون باألطفال الصغيرة 

ومجموعات تعليمية من الفنون والحرف واالنشطة الرياضية

مالهي مائية
أخيرا تم افتتاح حديقة مائية لألطفال ونرحب بالضيوف الصغار 

تضم 4 منزلقات، حمام سباحه ويمكن للكبار لالستمتاع أيضأ 
بتناول االيس كريم واالستمتاع بالوجبات الخفيفة في الحديقة



T   +971 2 506 6212
E   info@nurai.com

GPS   24.549829, 54.455876
Google Maps   https://goo.gl/ABTPZ0

لالستفسار يرجى
التواصل معنا من خالل:

خريطة الموقع

اتجاهات من دبي
اسلك طريق الشيخ زايد (E11) من دبي واتبع اإلشارات نحو أبو 

ظبي
اخرج من التقاطع 34B باتجاه جزيرة E12 / جزيرة ياسغرب / جزيرة 

السعديات.
مرة واحدة على الطريق السريع الرئيسي (E12)، توجه نحو اتجاه 

أبو ظبي الخروج من المخرج 14 (نفس مخرج نادي شاطئ 
السعديات)

عند الوصول إلى محطة التوقف، انعطف يساًرا واتخذ بدوره 
اليمين األول. اتجه نحو الخط الساحلي حتى تصل إلى مركز 

االستقبال

اتجاهات من أبو ظبي
اسلك طريق الكورنيش باتجاه ميناء (الميناء) ثم اتبع اإلشارات 

إلى حلبة مرسى ياس مرة واحدة الماضي جسر الشيخ خليفة على 
الرئيسي

الطريق السريع (E12) ، اتجه نحو اتجاه دبي - الخروج عند المخرج 
14 (نفس مخرج شاطئ السعديات

النادي)
ا. عند الوصول إلى التوقف األول، انعطف يساًر

التوقف الثاني، مباشرة واتخاذ اليمين األول منعطف. اتجه نحو 
الخط الساحلي حتى تصل إلى مركز االستقبال
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