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ربما لن تنس ھذا االسم ، لما یوحي بھ من دعوة 

 لالسترخاء والھدوء .
 

حدیقة سبایر ھي حدیقة بكافة مقاییس الروعة والجمال ، لیس فقط للعائالت بل لالصدقاء كذلك واالطفال ، فھناك 
خصوصیة جدا رائعة تتمیز بھا ھذه الحدیقة وھي خصوصیة الجذب ، فاألغلبیة  یفضلون قضاء اوقات عائلیة بین 

 احضان الطبیعة في ھذه الحدیقة .  
 
 

وتعتبر حدیقة سبایر ھي اكبر حدیقة في قطر على االطالق ، وھي ذات موقع استراتیجي رائع جدا ، اما الطبیعة 
 التي تجسدت بداخلھا من اشجار و ابداع فني یجعلك تعیش لحظات خارج نطاق الروتین وضغوطات الحیاة .

 
 

وجود بحیرة بداخل الحدیقة یجعل االطفال اكثر بھجة وسرور عند مشاھدة البط وھو یسبح في تلك البحیرة لتعطیك 
 انطباع منقطع النظیر على طبیعة خالبة جدا .

 
اما النوافیر التي تقبع في وسط البحیرة فھي فن اخر یجعلك تصدق دعوة الطبیعة لك ، فیزید من بھجتك وبقائك 

 ألطول فترة ممكنة في ھذه الحدیقة .

 

 
 حدیقة سبایر 

 

Aspire Park 
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واالطفال لھم قسم خاص لقضاء اوقات طفولیة شدیدة الخصوصیة بھم ، ھو من اروع االماكن التي تطمع العائلة في 

 قضاء اوقات مسلیة ورائعة بین احضانھا . 
 
 

 ان وجود مقھى بتصمیم رائع یتماشى مع الطبیعة التي احتوتھا ھذه الحدیقة یجعلك في انسجام تام .
 
 

طبیعة رائعة ومكان اكثر روعة ، ویمكنك التقاط اروع الصور واكثرھا جماال دون شك ، ھذا المكان الرائع یقع 
 بالقرب من اھم المراكز التسوقیة ، حیاة بالز وفیالجیو (راجع التسوق ) . 

 
 
 
 

(فندق    The Torch Dohaلعل من الروائع الخیالیة التي من الممكن مشاھدتھا من ھذه الحدیقة ھو فندق 
الشعلة ) ، یتوجب علینا عند االشارة إلى ھذه الحدیقة ان نذكر بانھ اعطى  مزید من الرونق والجمال لھذه الحدیقة 

 الرائعة ، فان كنت تود قضاء لحظات اخرى ال تنسى بین اخضان ھذا الجمال فلك ذلك . 
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نتمنى لكم اوقات عاصفة بالجمال واالسترخاء ، فیمكنك تناول وجبتك وان لم تكن مقیم في ھذا الفندق ، في المطعم  
 الدوار الوحید في قطر والذي ابرز جمال فائق لھذا المكان الخرافي ، مطعم 

(ثرى سیكستي )  مطعم ممیز جدا یجود بألذ االطباق المبتكرة والمتنوعة ، یمكنك ان تكافىء نفسك بالذھاب الیھ 
لتناول احدى وجباتك وان كانت االسعار مرتفعة قلیال  اال انك تستحق ذلك في مكان راقي كھذا  ، بید انھ یتوجب 

 -سنوات ، واوقات الوجبات في ھذا المطعم : 10علیك عدم اصطحاب االطفال دون 
 

 الغداء
 مساء  3مساء إلى   12:00من الساعة 

 -العشاء :
 مساء  11مساء إلى  7من الساعة 

 
 اما ان كنت تفضل تناول وجبتك في بوفیة مفتوح في ھذا الفندق فیمكنك ذلك في الطابق الثاني في فالینج كاربت  
(السجاد الطائر) ، لقد تطرقنا لذكر ھذا الفندق بما یبعثھ من زوایا جمالیة تضفي المزید من الروعة والجمال على 

 حدیقة سبایر .
 

 یربط ھذا الفندق واكبر مركز تسوق في الدوحة فیالجیو ممر فیمكنك  االستمتاع بالكثیر من االشیاء في وقت واحد .
 

 نتمنى لك اوقات ظاللھا البھجة والفرح .
 انظر الخریطة . 

 
 


