
Parents and teachers alike are always looking for 
the education, entertainment and wellbeing of kids. 
Dana Beach Resort provides school students a day 
full of activities and a lot of fun. Whether it’s 
plunging down the slippery waterslides into our 
refreshing outdoor swimming pools, riding around 
the resort on a bike or Club Car, or simply 
challenging their classmate to a fun entertaining 
game in our Kids Games Room, your loved ones will 
be assured to have a blast. 

Our skilled Lifeguards, recreations attendants and 
female sta� will accompany any of your children’s 
school events for complete safety and reassurance.

School programs are available during all weekdays 
starting as early as 8:00am until 2:00pm.

البرامج الترفيهية 
الخاصة بالمدارس

Special Entertaining 
Program for Schools

المستوى  على  مجتمعنا،  في  التعليم  وطاقم  العائالت  تحرص 
التعليمي و الترفيهي ورفاهية ا�طفال، لذا يقدم منتجع شاطئ 
على  الدائمة  ا�بتسامة  ليرسم  وا�ثارة،  بالمرح  مليئ�  يوم�  الدانة 
وجوه أطفالنا الصغار، وال يمحى من ذاكرتهم، بدء� من ابتهاجهم 
بروح المغامرة في ا�نزالق على الزالجات المائية �حواض السباحة 
كار،  والكلوب  الهوائية  الدراجات  على  تجولهم  أو  المنعشة، 
أجواء  في  زمالئهم  بتحدي  أو  المنتجع،  أنحاء  روعة  الكتشاف 

تنافسية شيقة، في لعبة ترفيهية بغرفة ا�لعاب.

وموظفو  المؤهلين،  ا�نقاذ  حراس  فسيتواجد  ذلك  ولضمان 
تلك  في  ا�طفال  ليرافقوا  الموظفات،  من  طاقم  مع  الترفيه 
الممتعة،  الترفيهية  البرامج  من  للعديد  الشاملة  الرحلة 

لتشجيعهم و للحرص على سالمتهم. 

تتوافر البرامج المدرسية خالل أيام ا�سبوع بدء� من
٨:٠٠ صباحا إلى ٢:٠٠ بعد الظهر.

@danabeachresort

Call today for reservation
Mob: +966 53 912 5901

Tel: +966 13 829 3000

Dana Bay - Half Moon Beach - Al Khobar

Kingdom of Saudi Arabia

+966 53 912 5901
+966 13 829 3000

إمنح أطفالك أوقات
 رائعة
تجربة استثنائية للترفيه عن ا�طفال 

وامنحهم ذكريات ال تنسى

Immersive experience for children 
to create new memories

Give your kids a break

sales@dbr.saتابعونا على:

www.dbr.sa



RECREATION ACTIVITIESOPTION 1

SR 80SR 90SR 110SR 125

OPTION 2OPTION 3OPTION 4
األنشطة الرتفيهية  الخيار - ٤  الخيار - ٣  الخيار - ٢  الخيار - ١ 

POOL ACCESS

استخدام أحواض السباحة

GAMES ROOM

غرفة ا�لعاب 

FUNZONE

فن زون

PONY RIDES

ركوب حصان البوني

MINI ZOO

حديقة الحيوانات المصغرة 

10 BICYCLES

١٠ دراجات هوائية

5 ATV - 1 HOUR

٥ دبابات برية -ساعة واحدة 

1 JET BOAT - 1 HOUR

قارب سريع - ساعة واحدة

NET PER PERSON
المجموع للشخص الواحد 

قائمة الغداء تتضمن: 
سلطة الكرنب، برجر بقري أو برجر الدجاج ، بطاطا مقلية، 

الحلويات : جيلي 
المشروبات : مياه معدنية، مشروبات غازية 

وجبة غداء مجان� لكل معلم يرافق ٢٥ طفًال 

Lunch Menu Included
Coleslaw Salad, Beef Burger or Chicken Burger, 
French Fries

Desserts: Jello

Beverage: Water, Soft Drinks

1 complimentary teacher for every 25 kids

Entertainment 
Facilities School Packagesالباقات المدرسية

 المرافق
الترفيهية


