
األنشطة، والمطاعم، والتسّوق - جبل سیفة 

بیت مزنة جالیري 

ي بـیت مـزنـة جـالـیري مـن األمـاكـن الـمتفّردة الـتي تـحتضن الـلوحـات الـتشكیلیة لـعدٍد كـبیر مـن الـفنانـین مـن داخـل وخـارج 

السـلطنة، ویـضم الـمعرض بـاقـة مـتنوعـة مـن األعـمال الـفنّیة الـتي تـبرز جـمال وأصـالـة الـثقافـة الـُعمانـّیة الـغنّیة بـلمحات عـصریـة 

وتثري تجربة الفنانین وعشاق الفنون الجمیلة على اختالف اھتماماتھم. 

’بارتن‘ 
ُیـعد بـارتـن الـمكان الـمثالـي إلقـامـة الـحفالت الـخاصـة واالسـتمتاع بـتناول تـشكیلة مـن الـكوكـتیالت الـممیزة فـي أجـواء اسـتثنائـیة 

خالل إجازات نھایة األسبوع. 

’برییز‘ 
یـطل مـطعم ’بـریـیز‘ عـلى مـرسـى جـبل سـیفة حـیث یسـتمتع عـشاق االسـترخـاء والھـدوء بجـمال الـطبیعة الـخالبـة مـع تـناول الـقھوة 

أو أحـد المشـروبـات الـُمنعشة. كـما ُیـقدم أطـباق الـتابـاس اإلسـبانـیة الـلذیـذة فـي أجـواء ُتـثري تجـربـة الـزوار فـي فـترة الـمساء 

بالفعالیات أو متابعة األحداث الریاضیة.   

’إكسترا دایفرز‘  
شـركـة ألـمانـیة عـالـمیة مـتخصصة فـي ریـاضـة الـغوص، لـدیـھا خـمسة فـروع فـي السـلطنة و 32 فـرعـاً عـلى مسـتوى الـعالـم. تـقع 

الشـركـة بـجوار الـمرسـى وتـقدم خـدمـات مـتنوعـة تـشمل دورات الـغوص، إضـافـة إلـى مـعرفـة واسـعة بـأفـضل مـواقـع الـغوص فـي 

میاه السلطنة. 

مراسي الجصة 
تـقوم مـراسـي الـجصة بـإدارة الحـدیـقة الـمائـیة الـعائـمة فـي جـبل سـیفة وھـي شـركـة مـتخصصة فـي األنشـطة الـریـاضـیة الـخاصـة 

بالیخوت والقوارب والرحالت البحریة المحلیة. 

’سیز تشامبیون ‘ 
إذا كـنت تـتطلع إلـى االنـطالق فـي مـغامـرة مـشوقـة، تـعد سـیز تـشامـبیون اخـتیارك الـمثالـي لـالسـتمتاع بـالـجت سـكي، والـبیتش 

باجي، والرحالت البحریة خالل إجازات نھایة األسبوع. 



مقھى جوسیب كورنر 
یـوجـد مقھـى جـوسـیب كـورنـر بـجانـب مـرسـى جـبل سـیفة ویـقدم لـضیوفـھ تـشكیلة مـمیزة مـن الـوجـبات الـخفیفة والمشـروبـات 

المنعشة سواء كان في الكن الداخلي أو الھواء الطلق. 

صالة التراث العماني 
تـوجـد صـالـة الـتراث الـعمانـي بـقرب الـمرسـى وھـي مـؤسـسة غـیر ربـحیة ھـدفـھا نشـر الـوعـي حـول الـثقافـة والـتراث الـُعمانـي 

األصـیل. وتـقوم الـصالـة بـبیع الـمنتجات الحـرفـیة عـالـیة الـجودة، إضـافـة إلـى تـزویـد الحـرفـیین بـالـخبرات والـتدریـب الـالزمـین 

لتطویر مھاراتھم.  

جیكو كامب سیفة 
تـقدم جـیكو كـامـب تـشكیلة مـن األنشـطة والـمغامـرات الـریـاضـیة الـمثیرة الـتي تـضم التسـلق وھـبوط المنحـدرات وركـوب 

الدراجات، فضالً عن دورات تدریبیة متخصصة تلبي متطلبات كل المشاركین. 

مطعم السبلة 
اسـتوخـي اسـم مـطعم السـبلة مـن الـمركـز االجـتماعـي فـي الـقرى الـُعمانـیة. وھـو مـطعم فـندق سـیفاوي بـوتـیك الـرئیسـي حـیث یـقدم 

باقة فریدة من األطباق ذات النكھات العالمیة والمحلیة باالضافة الى بوفیھ لإلفطار والعشاء.  

مطعم سكاي الونج 
یشّكل ’سكاي الونج‘ إحدى األماكن المفّضلة لدى القاطنین والزّوار في جبل سیفة، وذلك بفضل أجوائھ الرائعة وإطالالتھ 

الجمیلة على المرسى. ویضّم المطعم قاعة رئیسّیة داخلّیة وردھة في الھواء الطلق على السطح، ویقّدم تشكیلة واسعة من 

المأكوالت المتوسطّیة واألطعمة البحریة الشھّیة. 

ذا الندري بارتنر 
یـقدم ذا النـدري بـارتـنر مجـموعـة مـن الخـدمـات الـممیزة الـتي تھـدف إلـى تـحقیق أقـصى مسـتویـات رضـا الـعمالء. وتـشمل ھـذه 

الخدمات الكي بالبخار، والتنظیف الجاف والغسیل، وتنظیف السجاد والستائر والتعقیم، فضالً عن االستالم والتوصیل. 

مطعم ’ذا فیو‘ 

إحـدى الـمطاعـم الـتابـعة لمجـموعـة مـطاعـم عـمر الـخیام ذات الـتاریـخ الـعریـق فـي عـالـم الـمطاعـم فـي ُعـمان. ویـتمّیز ’ذا فـیو‘ 

بتصمیمھ الداخلي الفرید وإطاللتھ الخالبة على المرسى حیث یقدم لزبائنھ خیارات متنوعة من األطباق العالمیة المختلفة. 

توتم بوتیك 



یـعد ھـذا الـبوتـیك أحـد ثـالثـة فـروع لـنفس الـعالمـة الـتجاریـة فـي مـسقط. ویـوفـر الـبوتـیك لـلعمالء تـشكیلة مـن أحـدث صـیحات 

الـموضـة الـعالـمیة الـتي ال یـمكن الـحصول عـلیھا فـي أي مـكان آخـر بـمنطقة الشـرق األوسـط. ویـركـز عـلى اسـتخدام الـمواد 

والتصامیم الصدیقة للبیئة. 


