
Unveiling the soul of Sharjah
إكتشفوا جوهر روح إمارة الشارقة
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Shurooq launched the Sharjah Collection by Mysk, a boutique 
hotel concept, as part of its ongoing strategy to promote the 
Emirate as one of the region’s leading cultural tourist spots. 

Mysk by Shaza is a bold and friendly theatre of life that puts 
the spotlight on the ever-evolving Arabian Lifestyle. Shaza 
is named after a fragrance that travels on the Eastern winds 
- a dream made with the base note of musk. Mysk is a fresh 
breeze that carries the essence of Shaza’s fragrance. It adds 
a signature aroma to the theatrical experience of life. Mysk is 
the theatre of life, where culture and heritage take the guest 
on a festive journey filled with joviality and excitement. 

The Sharjah Collection by Mysk unveils the soul of Sharjah 
and reveals the essence of this Emirate through the balance 
of luxurious accommodation, heritage, Arabian culture and 
hospitality, adventure and intimate encounters with the 
natural landscape. It is a group of distinctive boutique hotels, 
eco-retreats purposefully located in key locations throughout 
the Sharjah Emirate that will take you on an exquisite journey 
on the Eastern winds and sands of time. Mysk Kingfisher 
Retreat, Mysk Al Badayer Retreat and Mysk Al Faya Retreat 
and Mysk Moon Retreat are hallmarks of Sharjah’s identity 
each with its own distinctive allure. At any of the Sharjah 
Collection by Mysk accommodations, you will enjoy an 
illustrious experience that will leave you breathless, nostalgic, 
enchanted and bringing back cultural riches. 

Travel the mystical winds adding an aroma of Mysk to your 
journey and capture the Arabian enchantment. 

أطلقــت شــروق مجموعــة الشــارقة، وهــي سلســلة فنــادق فاخــرة، كجــزء مــن 
سياســتها المســتمرة لترويــج اإلمــارات كواحــدة من الوجهات الســياحية الثقافية 

الرائــدة فــي المنطقــة.

مســك مــن شــذا  هــو مســرح حيــاة جــريء وودود يســلط الضــوء علــى أســلوب 
الحيــاة العربــي المتطــور باســتمرار. تــم تســمية شــذا علــى اســم عطــر يســافر 
علــى الريــاح الشــرقية - حلــم تــم صنعــه باســتخدام النوتــة األساســية للمســك. 
ــًا إلــى  ــرًا حصري مســك هــو نســيم منعــش يحمــل جوهــر الشــذا فيضفــي عبي
تجربــة الحيــاة المســرحية. ُولــد مســك مــن قلــب الثقافــة العربية، إذ يجّســد تطّور 

الثقافــة الديناميكــي والتغّيــرات المتواصلــة والمعاصــرة.

مجموعــة الشــارقة تســلط الضــوء علــى جوهــر إمــارة الشــارقة مــن خــال تــوازن 
اإلقامــة الفاخــرة والتــراث العريــق والثقافــة العربيــة وحســن الضيافــة وحــب 
المغامــرة. إنهــا مجموعــة مــن الفنــادق المميــزة، والمــاذات البيئيــة والنــزل 
الواقعــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة الشــارقة والتــي تأخــذك فــي رحلــة رائعــة مــع 
الريــاح الشــرقية ورمــال الوقــت. ويعتبــر نــزل الرفــراف، نــزل الفايــة ،واحــة البدايــر 
ونــزل القمــر مــن الســمات المميــزة لهويــة الشــارقة التــي تتمتــع بجاذبيــة مميــزة 
ــة رائعــة  ــار مــن مجموعــة الشــارقة، ســتختبر تجرب ــزل تخت خاصــة بهــا. فــي أي ن
تخطــف أنفاســك وتدهشــك فتشــعر بســحر الثــروات الثقافيــة الــذي يظــل عالقــا 

فــي عقلــك وقلبــك وجميــع حواســك.

السفر على رياح نسيم عطر مسك يضيف سحر التجربه العربية.
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الشارقة
الشــارقة إمــارة مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى الخليــج العربــي، وتعتبــر من 
أغنى العواصم الثقافية في الشرق األوسط. الشارقة إمارة تقليدية و عائلية 
وهــذا مــا يميزهــا عــن جارتهــا دبــي التــي تشــتهر بناطحــات الســحاب الطويلــة، 
والحيــاة الليليــة ومراكــز التســوق. تعتمــد الشــارقة نهجًا أكثر هــدوءًا، مرتكزة على 

الثقافــة والتاريــخ باعتبارهــا العاصمــة الثقافيــة لألمــة على النطاق الواســع. 

الشــارقة هــي موطــن للمتاحــف والمعــارض الفنيــة فــي البــاد. هــذا باإلضافــة 
إلــى التاريــخ العريــق الــذي يحملــه موقــع مليحــة األثــري . ناهيــك عــن المغامــرات 
ــة. تقــوم هــذه  ــة الغني ــاة البري ــب الصحــاري والحي ــن فــي قل ــة باألدرينالي المليئ
اإلمــارة بالحفــاظ علــى تراثهــا أكثــر مــن أي مــكان أخــر فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وهــو مــا يفســر إعانهــا عاصمــة الثقافــة فــي العالــم العربــي فــي 
عــام 1998 مــن قبــل اليونســكو مــع تأكيــد هــذا اإلعــان مجــدًدا فــي عــام 2014.  

إلــى جانــب تراثهــا الهائل، تســلط الشــارقة الضوء على قيمهــا الفنية والثقافية 
مــن خــال جزيــرة النــور، التــي تعتبــر وجهــة هادئــة للفــن وجمــال الطبيعــة. تجمــع 
الجزيــرة بيــن الطبيعــة والفــن والعمــارة فــي تركيبــة رائعــة مســتوحاة مــن الفنــان 
النمســاوي أندريــه هيلــر. ســر فــي مجمــع القنــاة الملــيء بالمقاهــي واســتمتع 
بتجربــة القصبــاء باعتبارهــا الوجهــة األولــى للعائلــة التــي تبهــر الحــواس بالفــن 
والثقافة وتشــجع على االســترخاء التام. شــاهد عروض مباشــرة مثيرة، زر مراكز 

فنيــة اســتثنائية وتــذوق خيــارات واســعة مــن األطعمــة اللذيــذة.

Sharjah is an emirate, part of the United Arab Emirates on 
the Arabian Gulf, considered as the rich cultural capital of 
the Middle East. Traditionally more family oriented than 
its southern neighbour Dubai, which is known for its tall 
skyscrapers, nightlife and shop-till-you-drop malls. Sharjah 
takes a more subtle approach concentrating on culture and 
history being widely considered the nation’s cultural capital. 

Sharjah is home to some of the best museums and art galleries 
in the country such as the restored Sharjah Heritage Area and 
the riveting vast history of the Mleiha Archaeological Site. 
Not to mention the adrenaline-fueled adventures at the heart 
of its deserts and rich wildlife. This emirate is doing more 
than anywhere else in the UAE, to preserve its heritage which 
explains why UNESCO declared it the Cultural Capital of the 
Arab World in 1998 with recognition reaffirmed in 2014. 

Alongside its immense heritage, Sharjah highlights its artistic 
and cultural values with its Al Noor Island, a tranquil destination 
fashioned by art and nature. The island brings nature, art and 
architecture together in one fascinating composition inspired 
by Austrian artist Andre Heller. Walk down the canal side 
complex filled with cafés and experience Al Qasba as the 
premier family-friendly destination that engulfs your senses 
with art and culture and encourages complete relaxation. 
Savour exciting live performances, exceptional art centres 
and a wide variety of delectable dining choices that await 
you. 

Sharjah
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مفتاح إلى أسلوب                      
الحياة اإلماراتية

ــر. هــذه  ــق الحري ــى طري ــد عل ــل قوافــل قادمــة مــن البعي ــك وتخي أغمــض عيني
الرؤيــا تمثــل جوهــر واحــة البدايــر. محطــة صحراويــة خابــة بيــن تــال الرمــال 

فــي وســط الشــارقة.

الموقع واألجواء
عــش فــي قصــر عربــي تقليــدي مــع وســائل راحــة اليــوم. جميــع الغــرف مزينــة 

بالزخرفــات العربيــة الغنيــة القــادرة علــى اســترجاع ألــف ذكــرى وذكــرى.

الروح والحواس
أشعر بالترحيب اإلماراتي الدافئ. تذوق المأكوالت اإلماراتية األصيلة المتأثرة 
بالحضــارات التــي مــرت علــى طريقهــا التجــاري. شــاهد الشــمس وهــي تقتــرب 

ببــطء لتعانــق بألوانهــا التال الرمليــة الذهبية.

Doors to dunes of 
Emirati lifestyle
Close your eyes and imagine a caravanserai coming from 
a long way along the Silk Road. That would be the perfect 
example of what the Mysk Al Badayer Retreat presents. A 
picturesque desert stop set against the sweeping dunes of 
central Sharjah.

Location and ambiance
Live in a traditional Arabian castle from the age of times 
decorated with the comfort of modernity. Rooms are all 
adorned with Arabian culture and ornaments, leaving you 
with 1001 memories to reminisce about.

Soul and senses
Feel the attentive welcome evocative of an Emirati home. 
Savour authentic Emirati cuisine and street food with the 
influences of the destinations on its trade route. Enjoy the 
site of the sun hanging lazily over you with the sight of sand 
dunes climbing to its horizon.
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Experience
Experience the feeling of living like a sultan in an empire 
hemmed in by the golden sweeping dunes. Recharge your 
vibes as you sail across Al Badayer’s immense Emirati 
Lifestyle. Watch out though that you might get accustomed 
to this living which will leave you hooked on and wanting 
more. A great vacation getaway where you will carry back 
authentic cultural riches.  

Enjoy the gym’s amenities to get your muscles ready and 
prepared to take on the desert’s adventures. Should you get 
an urgent email, then no sweat since the oasis presents you 
with a meeting room fit to your calibre.

Activities
Spend the day lounging as you enjoy the sun’s kisses on 
your skin, experience the art of Henna or even go on an 
adrenaline-fueled adventure exploring the desert’s gems 
with desert safaris, sand boarding, dune bashing, stargazing 
and falconry displays. Take a stroll along the golden 
glistening sand as it mystically sets on you vibrant energy 
with every footprint engraved along its path.

التجربة
اختبر شعور العيش كسلطان في إمبراطورية تطّوقها الكثبان الرملية الذهبية. 
اشــحن مشــاعرك وأنــت تبحــر عبــر نمــط الحيــاة اإلماراتــي فــي واحــة البدايــر. لكــن 
احتــرس أن تتعــود علــى هــذا النمــط فقــد تتمنــى البقــاء لمــدة أطــول وأطــول. 

عطلــة رائعــة تعــود منهــا بثــروات ثقافيــة أصيلــة.

مــرن عضاتــك فــي النــادي الرياضــي واســتعد لمغامــرة رائعــة فــي الصحــراء. 
إذا اضطــررت إلــى عمــل عاجــل، فــا حاجــة للقلــق ألن الواحــة تقــدم لــك قاعــة 

اجتماعــات تناســب احتياجاتــك.

األنشطة
امــض يومــك باالســترخاء واســتمتع بقبــات الشــمس علــى بشــرتك. اكتشــف 
فن الحنة. إذهب في مغامرة مليئة باألدرينالين واكتشــف جواهر الصحراء من 
خــال رحــات الســفاري، التزحلــق علــى الرمــال، مغامــرة الكثبــان الرمليــة، تأمــل 
النجــوم وعــرض الصقــور. قــم بنزهــة علــى الرمــال الذهبيــة المتأللئــة واشــعر 

بطاقــة حيويــة تتجــدد مــع كل أثــر أقــدام تحفــره علــى طريقــك.
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الغرف والخيم
ٌيذكرنا التصميم العام للغرف بقوافل الخانات. إنه تعبير عن الهندسة التقليدية 
مــع المحافظــة علــى عناصــر الثقافــة العربية.يمكنــك اإلختيــار مــن بيــن اإلقامــة 
فــي خيمــة مجهــزة بالكامــل مــع مســبح خــاص او فــي احــد غــرف الديلوكــس بنــاًء 

علــى الرحلــة التــي ترغــب فــي إختيارها. 

المطاعم
يقــدم مســك واحــة البدايــر الئحــة طعــام تقليديــة للنــزالء كمــا للضيــوف الغيــر 

مقيميــن.

مطعم المدام 
يســتقبل المطعــم مــا يعــادل 30 ضيفــًا داخــل المطعــم و 20 ضيفــًا فــي ســاحة 
المطعــم الخارجيــة،  يتميــز المطعــم بالتصميــم العصــري   والســحر المحلــي. 
يقــدم  المطعــم بوفيــه اإلفطــار، أو قائمــة بوفيــه / قائمــة طعــام مســبقة 
لتنــاول طعــام الغــداء / العشــاء وقائمــة انتقائيــة تغطــي المأكــوالت العالميــة 
واإلقليميــة. الطابــق العلــوي مثالــي للجلــوس الجماعــي مــع قائمــة مصممــة 
.MICE خصيًصــا إذا لــزم األمــر لمثــل هــذه المجموعــات الترفيهيــة او مجموعــات

شاليمار 
يعتبــر الونــج شــاليمار المــكان المثالــي لإلســتمتاع بمنظــر غــروب الشــمس 
مــع تجربــة الموكتيــل الخــاص بشــاليمار. يســتقبل شــاليمار 24 ضيفــًا فــي 
الصالــة الداخليــة و 24 ضيفــًا فــي الســاحة الخارجيــة. مــع إمكانيــة حجــز شــاليمار 

للمجموعــات بشــكل خــاص.

Rooms and Tents
The general design of the room is reminiscent of caravanserais. 
It is an expression of traditional architecture, not cliché, yet 
maintaining elements of the Arabian culture. You can choose 
between staying in a fully tent with private pool or in a room 
depending on the journey you would like to foster. 

Dining
Mysk Al Badayer Retreat will offer a traditional culinary 
experience for in-house guests as well as non-residents. 

Al Madam

With a seating capacity of 30 guests indoor and 20 outdoor 
guests, Al Madam is characterized by a contemporary design 
and interpretation of a modern-day eatery with elements 
of local charm. Al Madam offers a buffet breakfast, either 
buffet/prefixed menu for lunch/dinner and an à la carte 
menu covering international and regional fare. The upstairs 
is perfect for group seating with a specially designed menu 
if needed for leisure or MICE groups.

Shalimar
The Shalimar Lounge is perfect for sunsets and specialty 
signature mocktails, with a seating capacity of 24 pax indoor 
and 24 pax outdoor. Shalimar can also be booked privately 
for groups.
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قاعة  اإلجتماعات
تقــع قاعــة اإلجتماعــات فــي الســاحة وتتمتــع بمدخــل خــاص مــع مســاحة ماقبــل 
اإلجتمــاع فــي الباحة.يمكــن للضيــف إســتخدام الباحــة لإلســتراحات القهــوة 

وإضافــة )مطعــم المــدام( لتنــاول وجبــة الغــداء او العشــاء.

يتــم تزويــد غرفــة اإلجتماعــات بأحــدث تقنيــات AV واإلضــاءة، والتــي تعتبــر ي 
غيــر معقــدة وســهلة اإلســتخدام. األثــاث متحــرك ومريــح ســواًء لإلجتماعــات أو 

لتنــاول الطعــام.

النادي الصحي
النــادي الرياضــي: يقــع النــادي الرياضــي المختلــط فــي “ســاحة النادي”.وهــو 
مجهــز بأحــدث المعدات،مــع إمكانيــة دخــول النــزالء الــى النــادي فقط.يفتــح على 

مــدار الســاعة ويقــدم أوقاتــًا خاصــة للســيدات ولاســتخدام المختلــط.

المسبح: يقع المسبح في الطابق األرضي للنادي.يفتح من الساعة السادسة 
صباحــًا حتــى الســاعة العاشــرة مســاًء ويكــون اســتخدام المســبح الداخلــي 

حصريــًا للســيدات.

تحت ظل أشــجار النخيل الرائعة وأشــعة الشــمس الدافئة ، ُيعد حّمام الســباحة 
فــي مســك واحــة البدايــر المــكان المثالــي لإلســترخاء.إنغمس تحــت أشــعة 
الشــمس والهواء الطلق المطل على الكثبان الرملية الســاحرة لصحراء البداير.

المنتجع الصحي: يمكنكم اإلستمتاع بخدمات العاج المقدمة والتي تتضمن  
الحمام،غرف عاجات التدليك وصالون للعناية بالشعر واألظافر. 

سيفتتح المنتجع الصحي في الربع االول من عام 2023.

Meeting rooms
The meeting room is located at the Al Saha Court having a 
private entrance with a pre-function area and a breakaway 
area in the courtyard. The guest will use the courtyard for 
coffee breaks and ADD ‘Al Madam’ for lunch/dinner. 

The rooms will be fitted with the latest AV and lighting 
technology, which is both uncomplicated and user-friendly. 
The furniture is movable, stackable and equally comfortable 
both for meeting and dining requirements. 

Wellness
Gym The mixed gym is located on the ‘Al Nadi’. Equipped 
with state-of-the-art equipment, the gym is only accessible 
to retreat residents operating 24 hours and offering special 
timings for Ladies and mixed use. 

Pool An Indoor pool is located on the ground floor of Al Nadi. 
It operates from 6 a.m. until 10 p.m. for the convenience of 
the retreat guests, exclusively for ladies.

Outdoor and kids pool. Sparkling beneath the palm trees 
and plentiful sunshine, the outdoor pool at Mysk Al Badayer 
Retreat is the perfect spot to relax and unwind. Make a 
splash or soak up in the sun while overlooking the red desert 
dunes.

Spa The state of the art SPA is to open during Q1 2023 and 
will have hamam, treatment rooms, hair and nails salon.
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Carry memories, 
leaving footprints in the 
sands of time
Away from the city noise and deep into the heart of the 
desert, Mysk Al Faya Retreat offers guests the opportunity 
to explore the true beauty of the Mleiha region which was 
nominated as a UNESCO World Heritage Site.

Location and ambiance
Mleiha is home to a number of significant sites, including 
Bronze Age tombs, historical caves and pre-Islamic forts. 
A wealth of fascinating artefacts, from camel skeletons to 
pottery and iron tools have been discovered here, with many 
on display in the outstanding Mleiha Archaeological Centre. 
The foothills of sandy mountains play host to one of the re-
gion’s most unique hotels. Mysk Al Faya Retreat rises out of 
the enchanting dunes that surround it, offering a boutique 
experience like no other.

احمل الذكريات، 
واتـــــرك أثـــــــــــر 

في رمـــــال الزمــــن
بعيــًدا عــن ضجيــج المدينــة وفي عمــق قلب الصحراء، يقدم نزل الفاية لضيوفه 
فرصة الستكشاف الجمال الحقيقي لمنطقة مليحة التي تم ترشيحها كموقع 

تراث عالمي من قبل اليونســكو.

الموقع واألجواء
تحتضــن مليحــة عــدد مــن المواقــع الهامــة، منهــا قبــور العصر البرونــزي وحصون 
فترة ما قبل اإلســام. وقد تم اكتشــاف ثروة كبيرة من القطع األثرية الرائعة، 
مــن هيــاكل اإلبــل إلــى أدوات الفخــار والحديــد، والعديــد مــن اآلثــار التــي تعرض 
فــي مركــز مليحــة لآلثــار. تســتضيف ســفوح الجبــال الرمليــة إحــدى أكثــر الفنــادق 
تميــزًا فــي المنطقــة. يرتفــع نــزل الفايــة مــن الكثبــان الرمليــة الســاحرة المحيطــة 

بــه، ويقــدم تجربــة ال مثيــل لهــا.



2322

Soul and senses
Take the footpath of the desert dwellers and experience the 
true culture and meaning of being an authentic Arab nomad 
known as the Bedouin.

Experience
Mysk Al Faya Retreat will shower you with a unique cultural 
and exciting experience taking you to a different era. Mysk 
Al Faya Retreat will leave you speechless, in awe and coming 
back for more. An experience that redefines serenity.

Activities
Enjoy recreational activities and breathtaking natural 
landscapes creating mesmerising moments that will be 
etched in your memory. Gaze at the mystical desert night 
sky and feel the golden sand between your toes as it steals 
away your footprints in the sands of time rejuvenating your 
soul.

الروح والحواس
إمــش علــى خطــى ســكان الصحــراء وعــش التجربــة والثقافــة االصيلــة وتعــرف 

علــى معنــى ان تكــون عربــي اصيــل التــي تعــرف بأســم البــدو.

التجربة
ينقلــك نــزل الفايــة إلــى عصــٍر مختلــف حيــث تســتمتع بتجربــة ثقافيــة ممتعــة 
وفريــدة. ســوف يتــركك نــزل الفايــة فــي حالــة مــن الرهبة والشــوق للمزيــد. إنها 

تجربــة تكتــب معــاٍن جديــدة لكلمــة الصفــاء.

األنشطة
اســتمتع بنشــاطات ترفيهيــة ومناظــر طبيعيــة خابــة تخلــق لحظــات ســاحرة ُتحفــر 
فــي ذاكرتــك إلــى األبــد. إســهر تحــت ســماء الصحــراء المتأللئــة بنجومهــا واغــرز 

قدميــك فــي الرمــال الذهبيــة واشــعر بروحــك تتجــدد مــع كل أثــر قــدم.
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Rooms
With just five rooms, Mysk Al Faya Retreat’s contemporary 
feel masterfully combines aspects of originality, blended 
together with luxe modernity. Bedrooms feature a skylight 
for stargazing at night with a fire pit primed for recapping 
the day’s many adventures. Surrounded by the commanding 
presence of the desert and the nature that calls it home, 
Mysk Al Faya Retreat celebrates its location ensuring that 
its practices are eco-friendly and that its guests fully love 
this once in a lifetime experience.

Dining
The Chie Restaurant is located across the road from the 
retreat and it is an outsourced venue.

الغرف
يتميــز نــزل الفايــة بخمــس غــرف فقــط، ويجمــع طابعــه العصــري ميــزات فريــدة 
ممزوجــة بالحداثــة الفاخــرة. تتميــز غــرف النــوم بفتحــة لتأمــل النجــوم ليــًا وموقد 
بالطبيعــة  الفايــة  نــزل  الكثيــرة. يتمثــل  المثالــي الســتعادة مغامراتــك  للنــار 
الصحراويــة المحيطــة بــه فيعمــل علــى أن تكــون ممارســاته صديقــة للبيئــة 

ــة الغنيــة.  وعلــى أن يقــع ضيوفــه فــي حــب هــذه التجرب

المطاعم
يقع مطعم تشي مقابل نزل الفاية على الشارع العام بإدارته الخاصة.
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Spa 
A private sanctuary only available to in-house guests, the 
spa at Mysk Al Faya Retreat offers an experience like no 
other. The spa has been designed to offer guests privacy 
and limited or no interference from staff. Inspired by the 
landscape that surrounds it, its tranquil atmosphere allows 
for complete relaxation. Located in its own building, privacy 
is key with views gazing out across the dunes. Unique to the 
region, the spa is based on the element of salt. 

The 118 sqm spa takes its inspiration for the surrounding to 
create thermal and relaxation experiences that touch on the 
five senses. Facilities include a salt inhalation room, a shower 
walk, a herbal sauna and a 128 sqm outdoor saltwater pool. 

Guests can embark on a wellness journey as they venture 
through the herbal and Himalayan salt rooms, before 
heading to the tropical walk where a range of different 
shower pressures, lights and sounds allow for a completely 
immersive experience. Promoting both physical and mental 
health, the rooms help to reduce inflammations, helping 
those with respiratory issues and to improve overall well-
being. A private swimming pool awaits you allowing for an 
ideal spot to sit back and embrace nature.

المنتجع الصحي
المنتجــع الصحــي فــي نــزل الفايــة هــو مــاذ خــاص وحصــري للنــزالء فقــط يقدم 
تجربــة ال مثيــل لهــا. تــم تصميمــه ليتنعــم الضيــوف بالخصوصيــة وبالتدخــل 
المحــدود أو المعــدوم للموظفيــن. مســتوحى مــن المناظــر الطبيعيــة المحيطــة 
بــه، يســمح جــوه الهــادئ باالســترخاء التــام. يقــع فــي مبنــى خاص بــه، حيث تعد 
الخصوصيــة أمــًرا أساســًيا مــع إطــاالت علــى الكثبــان الرمليــة. فريــد مــن نوعــه 

فــي المنطقــة، يســتند المنتجــع الصحــي علــى عنصــر الملــح.

يســتوحي المنتجــع، البالغــة مســاحته 118 متــًرا مربًعــا، مــن محيطــه الطبيعــي 
البتــكار تجــارب حراريــة تمــس الحواس الخمس. تشــمل المرافق غرفة استنشــاق 
الملح ومقصورة دش وســاونا عشــبية ومســبًحا بمياه مالحة في الهواء الطلق 

تبلــغ مســاحته 128 متــًرا مربًعا.

تأخــذك غــرف الملــح الهمايــي واألعشــاب فــي رحلــة محورهــا العافيــة، وذلــك 
ــاه واألضــواء  قبــل أن تغمــرك تجربــة اســتوائية فريــدة ترتكــز علــى ضغــط المي
واألصــوات المختلفــة. ويهــدف المنتجــع إلــى تعزيــز كل مــن الصحــة البدنيــة 
والعقليــة، فغرفــه تســاعد علــى الحــد مــن االلتهابــات، كمــا تســاعد كل مــن 
يعانــون مــن مشــاكل فــي الجهــاز التنفســي. ينتظــرك مســبح يتيــح لــك بفرصــة 

الجلــوس واالســتمتاع بالطبيعــة فــي إطــار مثالــي.
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Abundance of earth, 
serenity and you
Mysk Kingfisher Retreat offers you a gateway to a unique 
world of conservation, the only one of its kind in the UAE. 
This natural retreat is the perfect place to slow down, 
breathe and just be.

Location and ambiance
Mysk Kingfisher Retreat is set on the east coast of Sharjah. 
The beauty of the pristine beach and Indian Ocean waters is 
matched perfectly by refined interiors of soft beiges, blues 
and desert browns that dress the resort. Arrive on a private 
boat that will take you to your private island with a modern 
tent and its own private pool designed to provide comfort, 
privacy and amazing views of the Indian Ocean. 

Soul and senses
This is your first step to disconnect from stress and reconnect 
with yourself. A place where you reconnect your soul with 
nature in a modern, simple and exotic atmosphere. Revitalize 
your sensations and ride the waves of enchantment as you 
engulf the Eastern winds.

 وفـــــــــــــرة األرض
والصفـــــاء وأنــــــت 

يقــدم نــزل الرفــراف بوابــة إلــى عالــم فريــد مــن المحميــات البيئيــة، الوحيــدة مــن 
نوعهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. هــذا المــاذ الطبيعــي هــو المــكان 

المثالــي إليقــاف الوقــت واالســترخاء واالســتمتاع بســحر اللحظــة.

الموقع واألجواء
يقــع نــزل الرفــراف علــى الســاحل الشــرقي للشــارقة. تتناغــم ألــوان الشــاطئ 
ونقــاوة ميــاه المحيــط الهنــدي بشــكل مثالــي مــع التصميمــات الداخليــة األنيقــة 
للنــزل المكســو بالبيــج الناعــم  واألزرق والبنــي الصحــراوي. أبحــر بقــارب خــاص 
إلــى جزيرتــك الخاصــة مــع خيمــة حديثــة ومســبح خــاص بهــا، مصممــة لتوفيــر 

الراحــة والخصوصيــة مــع إطالــة رائعــة علــى المحيــط الهنــدي.

الروح والحواس
هذه خطوتك األولى لابتعاد عن التوتر والعودة إلى الذات. هو مكان يمكنك 
فيــه التواصــل مجــددًا مــع الطبيعــة فــي جــو فريــد، حديــث وبســيط. استنشــق 

ســحر المــوج والرمــال واختبــر أحاســيس جديــدة علــى أجنحة الرياح الشــرقية.
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Experience
With exclusive access to a pristine ecosystem, Mysk 
Kingfisher Retreat offers you a gateway to a unique world 
of conservation and culture. Embracing its Arabian heritage, 
Mysk Kingfisher Retreat provides you with a world-class 
luxurious experience. Enjoy unique and remarkable team 
building activities, workshops and small conferences with 
its meeting room that offers an intimate space capable of 
holding up to 20 people.

Activities
For those of you who like to stay active during your 
getaways and build on your exquisite experience, enjoy a 
list of several activities that will keep your heart pumping 
and face smiling. 

Learn and practice an ancient craft at the archery range. 
Savour the tranquillity as you kayak watch sea turtles 
hatch, nest and swim, and catch a glimpse of many rare 
bird species and the wildlife that all define Khor Kalba as a 
globally important wetland. Indulge in a panoramic ocean 
view of the Arabian Sea while enjoying a healthy organic 
culinary experience for in-house guests and travel on the 
wings of extravagant beauty and change.

Refresh your soul with a host of activities ranging from water 
to land such as beach kayaking, beach voleyball, cycling, 
yoga, nature walks and visiting The Mangroves Center or 
Kalba Bird of Prey Centre. Jolt your senses and plunge in 
the feeling of rebirth. 

التجربة
مــع مدخــل حصــري إلــى النــزل، ُتفتــح األبــواب لتكشــف عــن عالــم مــن المحميــات 
الفريــدة وثقافــة عربيــة أصيلــة. يقــدم لــك نــزل الرفــراف تجربــة فاخــرة علــى 
مســتوى عالمــي. اســتمتع بــورش عمــل مختلفــة ومؤتمــرات صغيــرة ناجحــة 
وفريــدة فــي قاعــة االجتماعــات التــي توفــر مســاحة قــادرة علــى اســتيعاب مــا 

يصــل إلــى عشــرين شــخًصا.

األنشطة
الــى كل مــن يحــب ويبحــث عــن األنشــطة و حس المفامرة فــي العطلة،يمكنكم 
اإلســتمتاع بالعديــد مــن األنشــطة المتنوعــة التــي سترســم علــى وجوهكــم 

اإلبتســامة والحيويــة.

تعّلــم ومــارس مهــارة الرمايــة. تنّعــم بالهــدوء مــع تجربــة التجديــف ومشــاهده 
الســاحف البحريــة التــي تســبح وتفقــس بيضها،وألــق نظــرة علــى العديــد مــن 
الطيــور النــادرة والحيــاة البريــة التــي ُتعــرف بهــا خــور كلبــاء كأرض رطبــة مهمــة 
علــى مســتوى العالم.تــذوق أشــهى األطبــاق العضويــة والصحيــة مــع إطالــة 

بانوراميــة علــى الخليــج العربــي وســافر علــى أجنحــة الجمــال والتغييــر.

 جــدد روحــك بمجموعــة مــن األنشــطة المائيــة والبريــة مثــل التجديــف فــي 
ــرة  ــره الطائ ــة، ك المانغــروف او علــى شــاطئ البحــر، اليوغــا، الدراجــات الهوائي
الشــاطئية، المشــي فــي الطبيعــة وزيــارة مركــز أشــجار القــرم ومركــز كلبــاء 

للطيــور الجارحــة.
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Tents
Mysk Kingfisher Retreat consists of 20 luxurious tents. The 
design is set to provide comfort, privacy and amazing views 
of the Indian Ocean, each with its own private plunge pool 
and barbecue. The tents are all equipped with the best 
facilities for your utmost comfort.

Dining
Mysk Kingfisher Retreat will offer a healthy organic                
culinary experience for in-house guests with all-day dining. 
The guests will enjoy an open-space social dining facility. Al 
Korum provides a fresh and evolving menu of international 
and local foods. 

Location Ground Floor 
Service Buffet, Set menu 
Seats 30 indoor and 30 outdoor 
Cuisine International 

Meeting rooms
The meeting room at Mysk Kingfisher Retreat offers a 
professional space capable of holding up to 20 people where 
it can host team building activities, workshops and small 
conferences.

الخيم
يتكــون نــزل الرفــراف مــن 20 خيمــة. تــم تصميمهــا لتوفيــر الراحــة والخصوصيــة 
مــع إطالــة رائعــة علــى المحيــط الهنــدي. لــكل مــن الخيــم مســبح خــاص ومحطــة 

شــواء. تــم تجهيــز جميــع الخيــم بأفضــل المرافــق لراحتــك القصــوى.

المطاعم 
يقــدم نــزل الرفــراف الئحــة طعــام عضويــة وصحيــة للنزالء متوفرة طــوال النهار. 
كما سيســتمتع الضيوف بجو اجتماعي في مســاحة مفتوحة وودودة. ويقدم 

مطعــم القــرم قائمــة مــن المأكوالت الطازجــة المحلية والعالمية.

الموقع الطابق األرضي
الخدمة بوفيه

السعة : 30 ضيفًا داخل المطعم و 30 ضيفًا في الساحة الخارجية للمطعم
المطبخ الدولي

قاعة االجتماعات
توفــر قاعــة االجتماعــات فــي نــزل الرفــراف مســاحة معــدة الســتقبال مــا يصــل 
إلــى عشــرين شــخًصا. وهــي مســاحة مثاليــة الســتضافة أنشــطة بنــاء الفريــق 

وورش العمــل والمؤتمــرات الصغيــرة.
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Mysk Moon Retreat

 +971 6 804 0404  |  myskhotels.com
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Adventurer by the day.   
Poet by night. 
Serene skies, stunning surroundings, and silent service. 

Far from the madding crowd, Mysk Moon Retreat offers 
simplicity, adventure, discovery, privacy, and a hands-on 
glamping. Explore Mleiha Fossil Rock and the desert by the 
day and enjoy a canopy of stars by night. 

Discover the new you!

Experience
The guests will experience the serenity of the desert and 
memorable silhouettes in the changing light of the day 
and night. The retreat is a unique blend of glamping and a         
do-it-yourself adventure of living. 

Location 
Set in the shadow of the Fossil Rock, amidst the sand 
dunes of Mleiha, and framed by Al Faya Mountains. The 
retreat is located 68kms (52 minutes) from Sharjah, 61 
kms (46 minutes) from Dubai, 176 kms (1 hour 50 minutes) 
from Abu Dhabi, and 15 minutes from Mleiha Archeological 
Centre. 

Domes and Tents
10 domes and 6 tents thoughtful designed, all with 
commanding desert vista, barbecue terrace and most with 
temperature controlled pools. 

كن مغامرآ في النهار، 
شاعرآ في المساء.  

سماء هادئة،مناظر مذهلة، وخدمة مريحة.

المغامــرة،  البســاطة،   ، المدينــة، يوفرالنــزل الصحــراوي  بعيــدآ عــن صخــب 
ــة الفريــدة. ــة، الخصوصيــة، الخيــم األنيقــة والتجرب اإلكتشــاف، المناظــر الهادئ
ــة لمليحــة ورمــال الصحــراء الســاحرة فــي النهــار  إستكشــف الصخــور األحفوري

وتمتــع بمنظــر النجــوم المذهلــة فــي الليــل. 

أعد إكتشاف نفسك من جديد!

التجربة  
ســيحظى الضيــوف بتجربــة صفــاء الصحــراء المميــز و قضــاء لحظــات ال ُتنســى. 

يتميــز النــزل بمزيــج فريــد مــن نوعــه مــع مغامــرات شــيقة. 

الموقع  
يقع في وسط صحراء مليحة و الكثبان الرملية ويطل على الصخور األحفورية 
لجبال الفاية. على ُبعد 68 كيلومتر )52 دقيقة( من إمارة الشارقة،61 كيلومتر 
)46 دقيقــة( مــن إمــارة دبــي، 176 كيلومتــر )ســاعة و50 دقيقــة( مــن إمــارة 

أبوظبــي و 15 دقيقــة مــن مركــز مليحــة لآلثــار.

القباب والخيم  
ــة علــى الصحراء،مــع شــرفة  ــزة ُمطل ــة ممي ــاب و 6 خيــم مصممــة بعناي 10 قب
للشــواء.معظم القبــاب والخيــم مــزوده بمســبح خاص يتم التحكــم بدرجة حرارته. 
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Activities 
Breathtaking natural landscapes that create mesmerizing 
memories etched in your mind forever. Yoga at sunrise, a 
visit to the Archeological Centre, leisurely lunch, a trek or 
dune bashing, horse riding or visiting a camel farm, are all 
just possibilities by the day. An Arabic coffee ceremony by 
sunset, stargazing or a hands-on barbeque, are just a few 
by night. 

Serene Service 
The retreat offers limited on-site services. Guests will 
be required to largely cater to their needs themselves. 
A host is present for urgent services round the clock. 
Housekeeping is provided on alternate days.

Dining
All accommodations have a self-help pre-installed gas-fired 
barbeque facility on the terrace. Whether at breakfast or at 
dinner, recycling bag imaginatively put together is brought 
to your doorstep. All that you may need is provided at your 
terrace grill. Enjoy bonding with friends and family while 
you cook together. 

األنشطة
تخلــق المناظــر الطبيعيــة الخابــة ذكريات الُتنســى ســتبقى محفوره في ذهنك 
الــى االبــد. يمكنكــم اإلســتمتاع خــال اليوم : اليوغا عند شــروق الشــمس، زيارة 
المركــز األثــري تنــاول الغــداء، رحلــة علــى الكثبــان الرمليــة، ركــوب الخيــل او زيــارة 
مزرعــة الجمــال. كمــا يمكنكــم اإلســتمتاع فــي المســاء بتنــاول القهــوة العربيــة 

والتمتــع بمنظــر غــروب الشــمس. او تأمــل النجــوم او الشــواء.

الخدمات
يقــدم النــزل خدمــات محدودة.يجــب علــى الضيــوف احضــار احتياجاتهــم الخاصــة 
الى حد كبير. كما ســيكون موظف الخدمات متواجد على مدار الســاعة.خدمات 

التنظيــف متوفــره فــي ايــام محددة.

المأكوالت والمشروبات
جميــع الخيــم والقبــاب تحتــوي علــى مرفــق شــواء مثبــت يعمــل علــى الغــاز علــى 
التراس.يتــم إحضــار ســلة الطعــام التــي ُأعــدت بشــكل رائــع الــى بــاب خيمتكــم. 
جميع اإلحتياجات متوفرة في مرفق الشواء على التراس الخاص بكم. إستمتع 

بأجمــل األوقــات مــع األصدقــاء والعائلــة أثناء طهــي الطعام.
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Sharjah Collection Activities
أنشطة مجـــــموعة الشـــــارقـــة 
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With the Sharjah Collection, you can enjoy adventure, 
celebration, culture and nature activities.

مع مجموعة الشارقة، يمكنكم اإلستمتاع بالمغامرات 
واإلحتفاالت واألنشطة الثقافية والطبيعية.

ADVENTURE
• Archery

• Fat bikes

• Falconry and shows

• Horse & Camel rides

• Desert Safari

• Fishing Trips 

• Gym - Mechanical Exercise Machines

• Bicycle Path

• Kalba Birds of prey Center

• Nature walk

• Trekking path

• Desert drives  

• High Ropes Course and Climbing

CELEBRATION
• Movie under the stars

• Private bonfire experience on the dunes

• Romantic couple dinner at Al Bury tower

• Dine under stars

• Wedding & Anniversary packages

• Corporate Executive Retreat Programs

• Arabian Afternoon Tea and Coffee

• Picnic Basket Layout

• Seafood | Own Catch 

• Retail Pop Up Counters

• Theme Nights On Thursdays and Friday Brunch

• Photo Capture 

• Umbrellas and Sun Beds Around The Beach 

• Netflix for the Retreat 

• Daycation 

• Private BBQ by Your Tent

• Popcorn and Ice Cream Machine by the Beach 

• Birthday Packages

المغامرات
• الرماية

• الدراجات الهوائية العريضة
• عرض الصقور

• ركوب الخيل و الجمل
• رحات سفاري 

• رحات صيد السمك
• النادي الصحي

• ممر الدراجات الهوائية
• مركز كلباء للطيور الجارحة

• جوله في احضان الطبيعة
• مرر الرحات البرية
• القيادة الصحراوية

• دورة الحبال العالية والتسلق 

اإلحتفال
• سهرة األفام تحت النجوم

• تجربة موقد النار على الكثبان الرملية بخصوصية
• عشاء رومنسي على برج البوري 

• تناول الطعام تحت النجوم
• باقات األعراس واألعياد

• برامج الخلوة التنفيذية
• قهوة عربية وشاي عربي بعد الظهر

• تصميم سلة النزهة
• المأكوالت البحرية| الصيد الخاص

• محات بوب أب
• أمسيات مميزة ليلة الخميس وفطور متأخر       

  “البرانش” ليلة الجمعة
• التصوير

• مظات وأسّرة على الشاطئ
• خدمة نيتفلكس

• اليوم الترفيهي  دايكيشن 
• شواء بخصوصية داخل الخيمة الخاصة بك

• آلة الفشار والبوظة على الشاطئ
• باقات ألعياد المياد
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CULTURE
• Library 

• Tanowra  Dance

• Henna Services

• Calligraphy Classes

• Archaeological Tours - Kalba Tours

• Reception Area Walkway     

• Museum - Display of Artefacts

• Camel Milk Stations

NATURE
• Yoga Sessions  

• Turtle Watching

• Nature Info: Educational Path    
   About Trees, Crabs, Birds

• Lights On The Beach 

• Star Gazing

• Kayak and Stand Up Paddle 

• Environmental Walks

• History Walks with Storytelling    
   about the UAE and Sharjah 

• Beach Cleaning 

• Kalba Culture Cycle

• Kalba Bird of Prey Centre

• The Mangroves Center

الثقافة
• مكتبة

• رقصة تنورا
• فن الحناء

• دروس الخط العربي
• جوالت أثرية - جوالت في كلباء

• ممشى منطقة اإلستقبال
• المتحف- عرض القطع األثرية

• محطات حليب اإلبل

الطبيعة
• جلسات يوغا

• مشاهدة الساحف
• معلومات عن الطبيعة

• مسارات تعليمية حول األشجار، سرطان البحر، الطيور
• أضواء على الشاطئ

• التأمل بالنجوم
• قوارب الكاياك والتجديف وقوفًا

• لمحة بيئية
• لمحة تاريخية مع سرد القصص عن اإلمارات العربية     

  المتحدة والشارقة
• تنظيف الشاطئ

• جولة ثقافية في كلباء على الدراجة الهوائية
• مركز كلباء للطيور الجارحة 

• مركز الحفية لصون البيئة الجبلية 
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