
األنشطة، والمطاعم والتسّوق – ھوانا صاللة 

أدفنتشر سبورتس 
یفخـر أدفنتشـر سـبورتـس، مـوفـر خـدمـة الـریـاضـات الـمائـیة الشھـیر بـتقدیـم مجـموعـة ال مـثیل لـھا مـن أفـضل 

األنشـطة الـمائـیة الـممتعة لـرواد ھـوانـا صـاللـة، كـاإلبـحار بـالـقوارب، وركـوب زوارق الـكایـاك، والتجـدیـف 

وقـوًفـا عـلى األلـواح، واإلبـحار بـالـمظالت، وركـوب الـدراجـات الـمائـیة، وركـوب ألـواح الـتزلـج عـلى الـماء، 

إلى جانب تشكیلة متنوعة من القوارب الترفیھیة الممتعة. 

’الكشك‘ 
واحـة الـمرطـبات الـمنعشة فـي ھـوانـا صـاللـة، ویـقّدم تـشكیلة مـمّیزة مـن الـعصائـر الـطبیعّیة، وشـراب جـوز 

الـھند ’الـنارجـیل‘ والـمشھور بـصاللـة، إضـافـة إلـى نـكھات اآلیـس كـریـم الـلذیـذة، حـیث بـات أحـد األمـاكـن 

المفضلّة لدى الزوار والقاطنین على حّد سواء. 

’المنارة‘ 
یـقّدم مـطعم الـمنارة تجـربـة رائـعة عـبر بـاقـة مـتنوعـة مـن أشھـى األطـباق المحـلّیة والـعالـمّیة الـمختارة، كـما 

یـوّفـر لـزّوار فـندق جـویـرة بـوتـیك بـوفـیھ إفـطار، ویـغمرھـم بـإحـساٍس ال یـضاھـى عـبر أجـوائـھ الـداخـلیة 

والخارجّیة االستثنائیة في فترات المساء. 

’السوق‘ 
یـوّفـر مـطعم الـسوق فـي فـندق فـنار تـشكیلة مـن األطـباق المسـتوحـاة مـن أشھـر الـمطابـخ الـعالـمیة والمحـلیة. 

ویـقّدم بـاقـة مـتنوعـة مـن قـوائـم الـطعام الـیومـّیة ووجـبات الـفطور والـغداء الشھـّیة، فـضالً عـن الـبوفـیھات 

الـمفتوحـة الـممیزة عـلى الـعشاء، وألـذ األكـالت الـتي یـتّم تـحضیرھـا مـباشـرة أمـام أعـین الـزّوار. ویـمكن 

لـلذواقـین االسـتمتاع بـوجـباتـھم مـع إطـاللـة خـارجـیة خـّالبـة عـلى حـوض السـباحـة أو تـناول األطـباق الـغنّیة 

ضمن األجواء الداخلّیة المفعمة بالحیوّیة والجمال. 

’أرابیسك‘     



تـتمتع شـرفـة أرابـیسك بـموقـعھا الـممّیز فـي الـبھو الـساحـر فـي مـنتجع صـاللـة روتـانـا، وتـقدم مجـموعـة واسـعة 

مـن المشـروبـات الـساخـنة والـباردة والـمخبوزات الـلذیـذة، فـضالً عـن الـوجـبات الـخفیفة عـلى مـدار الـیوم ضـمن 

أجواٍء ساحرة. 

’حول المحیط‘ 
قـد یتجـلى كـرم الـضیافـة الـُعمانـي األصـیل فـي أنشـطة الـمحیط أیـًضا. تـقدم شـركـة حـول الـمحیط المحـلیة 

رحـالت صـید األسـماك، والـغطس السـطحي، ومـشاھـدة الـدالفـین، بـاإلضـافـة إلـى جـوالت اسـتجمامـیة فـي 

قوارب تبحر في بحیرات ھوانا صاللة الشاطئیة المشھورة. 

’السّماك‘ 
یـوفـر مـطعم الـسّماك أجـواًء مـریـحة لـإلسـترخـاء واالسـتمتاع بـألـذ وجـبات األسـماك وثـمار البحـر الـطازجـة مـع 

إطاللة رائعة على المرسى؛ فھو بحّق أفضل مكاٍن لقضاء أجمل األمسیات. 

’أوبرجین‘ 
یـعّد مـطعم أوبـرجـین أحـد أبـرز مـرافـق فـندق فـنار، وھـو مـطعٌم مـتخصص فـي تـقدیـم أروع األطـباق الشـرق 

أوسـطیة مـن إیـطالـیا والـیونـان ولـبنان وفـرنـسا، والـتي یـتم تـحضیرھـا بـاسـتخدام الـمنتجات المحـلیة الـطازجـة. 

ویـتمتع الـمطعم بجـلسات داخـلیة وخـارجـّیة ھـادئـة وجـمیلة بـإطـالالت اسـتثنائـیة عـلى صـفحة الـمیاه الـدافـئة 

للمرسى. 

’الشاطئ‘ 
مـطعم بـإطـاللـة بھـّیة عـلى شـاطـئ مـنتجع صـاللـة روتـانـا یـوّفـر لـرّواده مـطبخاً غـنّیاً وبـاقـة واسـعة مـن 

الـكوكـتیالت االسـتوائـیة. كـما یـقّدم الـمطعم مجـموعـة مـتنّوعـة مـن الـوجـبات الـخفیفة وتـشكیلة مـنتقاة مـن 

العصائر الطازجة والمشروبات الُمثلجة والمنعشة ضمن مناظر فریدة للمحیط الھندي. 

’البوم بار‘ 
یـتمتع ھـذا الـمطعم بـموقـع مـمّیز فـي فـندق جـویـرة بـوتـیك بـالـقرب مـن حـوض السـباحـة الـرئیسـي، ویـقدم 

مأكوالت خفیفة ومشروبات ممیزة. 



بریكرز  
یـمكن لـلزوار االسـتمتاع بـأجـمل األوقـات فـي مـطعم بـریـكرز وتـناول أشھـى الـمأكـوالت المسـتوحـاة مـن 

الـمطابـخ الـعالـمیة. و بـإطـاللـة خـالبـة عـلى مـیاه الـمحیط الـھندي الـمتأللـئة، یـقع مـطعم بـریـكرز فـي فـندق فـنار 

ویـقدم قـائـمة أطـباق فـریـدة مـن نـوعـھا تـلبي مـحبي وعـشاق الـنكھات الـكالسـیكیة المكسـیكیة والـھندیـة والـعمانـیة 

والبرازیلیة. 

’كوكو شاك بار الشاطئ‘ 
مقھـى مـمّیز عـلى الـشاطـئ مـحاط بـأشـجار جـوز الـھند ویـتربـع عـلى الـرمـال الـبیضاء الـناعـمة فـي شـاطـئ 

مـنتجع صـاللـة روتـانـا، لـیأخـذ مـرتـادیـھ عـبر رحـلة اسـترخـاٍء جـملیة أثـناء االسـتمتاع بـأحـد المشـروبـات 

المنعشة. 

طواف الصحراء للسیاحة 
تقدم شركة طواف الصحراء للسیاحة خدماتھا في سلطنة ُعمان، حاملة معھا 35 عاًما من الخبرة في 

مجال تنظیم الرحالت الصحراویة، ورحالت السفاري على الطرق الوعرة المؤدیة إلى الربع الخالي 

والجبال. 

’دوسي بایشو‘ 
یـعرض ھـذا المتجـر الشھـیر جـوانـب مـن الـموضـة الـبرازیـلیة فـي صـاللـة، ویـقدم تـشكیلة مـتنوعـة مـن الـمالبـس 

وإكسسوارات الشاطئ. 

’إكسترا دایفرز‘  
یـدیـر مـركـز إكسـترا دایـفرز خـمسة فـروع فـي سـلطنة ُعـمان وحـدھـا و32 فـرًعـا عـالـمًیا. ویـقع فـرع الـمركـز 

فـي صـاللـة بـمحاذاة الـمرسـى، ویـقدم خـدمـات مـتخصصة ودورات غـوص احـترافـیة عـلى أیـدي مـدربـین 

متمرسین في أفضل األماكن المتاحة للغوص. 

’فاشن اسطنبول‘  



إنـھ الـمكان الـمثالـي فـي صـاللـة لـلتعّرف عـلى أحـدث صـیحات الـموضـة الـنسائـیة وقـطع اإلكـسسوارات 

التركیة. 

المقھى المطلّ على حوض السباحة في فندق فنار 
مقھـى مـثالـي لـتناول المشـروبـات الـمنعشة وعـصائـر الـفاكـھة الـطازجـة والـكوكـتیالت الـلذیـذة قـرب حـوض 

السباحة ومنظر أشجار جوز الھند التي تزین الشاطئ.  

جلوریا جینز كوفیز 
اسـتمتع بـصحبة األصـدقـاء فـي أحـد أفـرع سـلسة الـمقاھـي الـعالـمیة الشھـیرة جـلوریـا جـینز أثـناء تـناول 

الكابتشینو مع شطیرة لذیذة طازجة. 

ھورایزون  
ُیعد مطعم ھورایزون الذي تم افتتاحھ مؤخراً المكان المثالي لالسترخاء واالستمتاع بأجمل إطاللة على 

مدینة صاللة. ویمكن للزوار قضاء أوقاٍت مفعمة بالراحة والھدوء في ھورایزون وتأمل لحظة غروب 

الشمس على محافظة ظفار في أقصى جنوب السلطنة، یومیاً من الساعة 6 مساءاً وحتى منتصف اللیل.  

الجزیرة 
یعتبر ھذا المطعم ذي الشرفة الخارجیة االختیار المفضل للوافدین في صاللة حیث تمتزج األجواء 

الممتعة واإلطالالت البحریة، والمشروبات اللذیذة، واألطباق الشھیة، والخدمة الممیزة لتجعل مطعم 

الجزیرة تجربة یجب أال تفّوتھا عند زیارة صاللة. 

’ال سیستا كافیھ‘ 
أجـمل مـكان لـتناول الـقھوة الـعربـیة وتـدخـین الشـیشة أثـناء مـشاھـدة الـفعالـیات الـریـاضـّیة الـعالـمیة عـلى الـشاشـة 

الكبیرة. 

مارینا بازار 
یـعرض الـبازار بـاقـة مـمّیزة مـن الـتحف والھـدایـا الـتذكـارّیـة الـرائـعة والمسـتوحـاة مـن جـمال الـثقافـة الـُعمانـّیة 

األصیلة، كما یقّدم لزبائنھ تشكیلة واسعة من مالبس وإكسسوارات السباحة. 



’مارینا مارت‘ 
محطة متكاملة للتسّوق لتلبیة جمیع احتیاجات الضیوف والقاطنین بكّل سھولٍة وكفاءة. 

نقطة االلتقاء للسیاحة 
نقطة االلتقاء للسیاحة شركة متخصصة في إدارة الوجھات السیاحیة تربط بینھا وبین أكبر األسماء 

العالمیة في مجال تقدیم الخدمات السیاحیة شراكات عدیدة وھي توفر برامج للشركات والمجموعات بناًء 

على الطلب وخدمات لكبار الشخصیات لضمان تنظیم رحالت ممتعة ال ُتنسى لزوار صاللة. 

’صبایا‘ 
یـعرض بـوتـیك ’صـبایـا‘ أحـدث الـصیحات الحـدیـثة مـن الـعباءات الـمطّرزة الـفاخـرة والـمالبـس المحـلیّة لـلرجـال 

والنساء. 

’سافرون‘ 
سـافـرون، أو ’الـزعـفران‘ بـالـعربـیة، ھـو أحـد الـمطاعـم الـرائـعة فـي مـنتجع صـاللـة روتـانـا، وھـو مـكان مـثالـي 

لـتناول ألـذ الـوجـبات عـلى مـدار الـیوم. ویـقّدم الـمطعم بـوفـیھ مـفتوح ومـتنوع مـن ُمـختلف األصـناف الـعالـمیة، 

فضالً عن إقامة حفالت عشاء ممیزة. 

مقھى ساند بوكس بیتش بار 
مقھـى یـتربـع مـباشـرة عـلى رمـال الـشاطـئ فـي فـندق فـنار ویـتیح لـمرتـادیـھ االسـتمتاع بمشھـٍد طـبیعّي خـّالب. 

ویـقّدم المقھـى قـائـمة مـتنوعـة مـن الـعصائـر الـطازجـة والمشـروبـات الـمنعشة عـلى مـدار الـیوم، فـھو الـمكان 

األمثل لالستمتاع بمنظر البحر أثناء تناول المشروبات اللذیذة. 

سابوریتو 
مـطعم مـتخّصص بـتقدیـم أشھـى األطـباق اإلیـطالـّیة والـلبنانـّیة مـع وجـود قـسم خـارجـّي لـتناول الـطعام لـیأخـذ 

مرتادیھ في تجربة رائعة مع أطیب النكھات.  

شانتي 



یـوفـر متجـر شـانـتي تـشكیلة فـریـدة مـن الحـلي الـفضیة الـتركـیة الـمزخـرفـة، والـحقائـب یـدویـة الـصنع، 

واألوشحة، واإلكسسوارات. 

سیلك رود 
مـطعم فـاخـر تـلتقي فـیھ ثـقافـة الشـرق بـالـغرب، ویـغمر حـواسـك بـأطـباقـھ الـمتمیزة مـن البحـر األبـیض 

الـمتوسـط، والـیابـان، وجـنوب شـرق آسـیا، والـھند. ویـمّثل تـناول الـطعام فـیھ تجـربـة أخـرى ال یـمكن الـعثور 

علیھا سوى في منتجع صاللة روتانا. 

مخّیم صولي 
تـمتع بـغروب شـمس بھـي مـع إطـاللـة عـلى الـمحیط تـحت سـقف خـیمة بـدویـة أثـناء تـناول وجـبة تـقلیدیـة لـذیـذة 

وغـنّیة بـالـتوابـل ومـطھّوة عـلى نـاٍر ھـادئـة. كـما أّن لـدى الـزّوار فـرصـة لـالسـترخـاء ومـشاھـدة مـنظر الـسماء 

المرّصعة بالنجوم لیالً، حیث یقّدم لھم المخیم تجربة مثریة ال تنسى. 

’ذا بالنتاري‘ 
متجـر مـتخّصص بـتوفـیر نـباتـات الـزیـنة الـمنزلـّیة وغـیرھـا إضـافـة إلـى مجـموعـة مـتكامـلة مـن خـدمـات تنسـیق 

الحدائق. 


