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LEGEND
Saadiyat Beach Golf Club

Hole No.6

مضمار غولف شاطئ السعديات
الحفرة رقم ٦

خريطة الموقع
أوليا

سونتايا
بودا-بار بيتش, أبو ظبي

ذا   دروينج   رووم
ذا   مانهاتن   الونج

مسبح العائلة
حوض السباحة للبالغين

الب بوول
ذاساند كاسل كلوب

 نادي سانت ريجيس الرياضي
 إيريديوم سبا

إيريديوم سبا كبانا
قاعة ريجال

الكوليكشن
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1. أوليا

مطعم بأجواء مستوحاة من البحر املتوسط، يرحب باستقبال ضيوفه طوال اليوم 
إما يف الهواء الطلق أو بالقاعة الداخلية.

 2. سونتايا
مطعم جنوب شرق آسيوي مزخرف بالفسيفساء، يتألف من أجنحة عائمة ذات 

جدران زجاجية وسط جمموعة مرتابطة من الربك واألحواض. 

 3. بودا بار بيتش، أبوظبي
يعد مطعم بودا بار بيتش األسطوري مبثابة عالمة مرجعية يف فنون الطهي، 

والضيافة، واملوسيقى وإعداد املشروبات، ذلك ألنه يتجاوز جدرانه 
اآلسيوية بتصميمها املعاصر ويتخذ من شاطئ السعديات مقرًا له.

4. ذا دروينغ روما
  استمتع بطقوس الشاي املميزة اخلاصة بسانت ريجيس يف هذا 
املكان املريح لألعصاب وتلذذ بالوجبات اخلفيفة على مدار اليوم.

5. صالة مانهاتن
 مستوحاة من التقاليد اخلالدة واملشروبات املميزة التي تعكس 

 جمتمع الصفوة يف نيويورك. استمتع باألجواء الداخلية الراقية
وإطاللة الشرفة اخلارجية.

6. حوض السباحة العائلي 
حوض سباحة عائلي يتألف من ثالثة مستويات، وكاملة اخلدمات.

7. حوض السباحة للكبار 
حوض سباحة خمصص حصريًا للكبار، حيث يتضمن أسطحًا فاخرة 

ضمن أجواء تبعث على السكينة واالسرتخاء.

8. حوض سباحة طويل
حوض سباحة طويل كامل اخلدمات

9. نادي ساندكاسل 
ناِد لألطفال مصمم بإتقان ليوفر لهم بيئة إبداعية ممتعة، حيث يضم غرفًا  

 ملمارسة النشاطات، وحوض سباحة حصري، وملعب كرة سلة، وغرفة 
ألعاب ومنطقة لطعام األطفال.

10. نادي سانت ريجيس الرياضي
منشأة شاسعة مبساحة تبلغ 3500 مرت مربع تتوزع على مستويني تضم معدات 

شديدة التطور، مبا يف ذلك األيروبيكس، والدراجات الداخلية )سبنينج( وستوديو يوغا، 
وبار خمصص للعصائر، وحوض سباحة طويل داخلي يبلغ طوله 25 مرتًا وملعبي 

سكواش. ولتحظى بتجربة مكتملة األركان، يقدم النادي غرفة البخار، والساونا، 
واجلاكوزي. تتضمن األنشطة اخلارجية التجديف، والتزلج اللوحي، 

والتجديف مع الوقوف والتنس.

11. إيريديوم سبا 
منتجع صحي راق قلما وجد مثله، يتضمن 12 جناحًا عالجيًا يشع بالسكينة 

والهدوء، وغرف ساونا، وبخار، وحمام.

12. إيريديوم سبا بيتش كابانا
دع الهموم تغادرك على هدير البحر يف الكابانا الشاطيئة مبنتجعنا.

13. قاعة ريغال
قاعة مبساحة تبلغ 3000 مرت مربع وتضم شرفة مبهرة بإطاللة على احمليط، مما 

يجعلها املكان األمثل لعقد املؤمترات، واملعارض، واملناسبات الكربى.

14. ذي كوليكشن 

مساحة خمصصة حصريًا للتجارة بالتجزئة ضمن قرية ذات طابع شرق أوسطي.

1. Oléa
Mediterranean inspired, the resort’s all-day dining venue has 
indoor and al fresco options.

2. Sontaya
A culinary mosaic of Southeast Asia with floating, glass-walled 
pavilions set amidst interconnected pools.

3. Buddha-Bar Beach, Abu Dhabi
A worldwide reference in the fields of gastronomy, hospitality, 
wellness, music and mixology, the legendary Buddha- Bar 
goes beyond its neo Asian wall and finds its home 
on the Saadiyat beach.

4. The Drawing Room 
Celebrate the signature St. Regis Afternoon Tea Ritual in this relaxing 
lobby lounge and light snacks throughout the day.

5. The Manhattan Lounge
Born of timeless customs and signature beverages, a reflection 
of New York’s elite society. Enjoy sophisticated interiors and an 
outdoor terrace view. 

6. Family Pool  
Three-tier family pool with fully serviced luxury sun loungers. 

7. Adult Pool
An exclusive adult pool that provides fully serviced, luxury sun 
lounge decks in a tranquil setting. 

8. Lap Pool
Fully serviced lap pool

9. Sandcastle Club
A thoughtfully designed children’s club that provides an engaging 
and creative environment with activity rooms, an exclusive 
children’s pool, basketball court, games room and kids dining area.
 
10. St. Regis Athletic Club
An expansive 3,500 sqm facility spread over two levels featuring 
state-of-the-art equipment, including an aerobics, spinning and 
yoga studio, a dedicated juice bar, a 25-meter indoor lap-pool and 
two squash courts. To complete the experience, the  club offers 
steam, sauna and jacuzzi. Outdoor activities include kayaking,  
boogie board, stand up paddle board and tennis.

11. Iridium Spa
This rare and refined spa offers 12 serene treatment suites, sauna, 
steam and hammam.

12. Iridium Spa Beach Cabana
Let your cares slip away to the sound of the sea in our spa beach cabana.

13. The Regal Ballroom

The 3,000 sqm ballroom with its spectacular ocean-view terrace is an 
ideal venue for conferences, exhibitions and grand occasions.

14. The Collection

An exclusive retail area set within a mediterranean style courtyard village.

Visionary Destination, Seductive Address
Located on the pristine beach of Saadiyat Island and framed by Saadiyat 
Beach Golf Course, The St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi is 
nestled in the heart of what is destined to become one of the most 
sought after leisure destinations in the world.

Abu Dhabi International Airport (AUH), 35 kms
Dubai International Airport (DXB), 143 kms
Al Maktoum International Airport at Dubai World Central (DWC), 106 kms

Accommodations
The resort features 376 guestrooms, all with private terraces, offering 
panoramic views of the turquoise blue sea and golf course. Spaces range 
from the intimate to the grand, with rooms from 55 sqm with 10 sqm 
balconies, to the luxurious Royal Suite, a 2,000 sqm lavishly-appointed 
duplex that features 3 bedrooms, a private pool and a spacious, 
ocean-facing terrace. 312 Rooms, 63 Suites and 1 Royal Suite.

Legacy
Inspired by the distinctive, century-old legacy, The St. Regis Saadiyat 
Island Resort, Abu Dhabi, is the city’s first true beach resort. Combining 
a unique blend of refined elegance with enduring heritage, the resort 
stays true to its legacy and the Astor vision – to “Make the finest 
hotel in the world”.

Stay Exquisite

انعم بالتأنق الدائم
وجهة باعثة لالالهام اإللهام، عنوان ال يُقاوم

 مبوقعه على الشاطئ البكر بجزيرة السعديات ومضمار غولف شاطئ 
 السعديات، ميتاز منتجع سانت ريجيس جزيرة السعديات، أبوظبي بوجوده 

يف قلب وجهة ترفيهية مقدر لها أن حتظى بأعلى نسبة إقبال يف العامل.

 مطار أبوظبي الدويل )AUH(، 35 كم 
 مطار دبي الدويل )DXB(، 143 كم

مطار ال مكتوم الدويل يف دبي وورلد سنرتال )DWC( 106 كم

أماكن اإلقامة 
يتضمن املنتجع 376 غرفة للضيوف، جميعها تضم شرفات خاصة تتيح مشاهد 

بانورامية على البحر مبياهه الفريوزية الزرقاء ومضمار الغولف. حيث توجد غرف 
مبساحات تبلغ 55 مرتًا مربعًا وتضم شرفات مبساحة 10 أمتار، إىل اجلناح امللكي 
الفاخر وهو عبارة عن دوبلكس ينضح بالفخامة والرقي، مبساحة تبلغ 2000 مرت 

 مربع ويضم3 غرف نوم، وحمام سباحة خاص وشرفة شاسعة تطل على 
احمليط.312 غرفة،63 جناحًا، جناح ملكي واحد.

تراث
بإلهام مستمد من تراث مميز يرجع إىل قرن مضى، يعد منتجع سانت ريجيس 

جزيرة السعديات، أبوظبي املنتجع الشاطئي األول بحق يف املدينة. وبتوليفة فريدة 
جتمع ما بني األناقة الفاخرة وتراثنا اخلالد، يعد هذا املنتجع جتسيدًا صادقًا للرتاث 

الذي يكرمه ولرؤية آستور التي تتمثل يف "إقامة الفندق األفخم يف العامل”.

Buddha-Bar Beach, Abu Dhabi بودا بار بيتش، أبوظبي

P.O. Box 54345  Abu Dhabi,
United Arab Emirates

t. +971  2 498 8888 
f. +971  2 498 8889
e. Saadiyatisland.Butler@stregis.com 
stregis.com/saadiyat@stregissaadiyatisland

Follow us on:| Love us on 

Resort Map
خريطة املنتجع


