
Visitor guide
دليل الزوار



Where tranquil tides meet rocking rides, 
Yas Island has something for everyone. 
Map out your dream break on our beautiful 
island with the help of this guide.

Home to one-of-a-kind experiences and 
pristine beaches, there’s so much to do on 
Yas Island and we want to help you do it all! 
Explore our island map to get a better flavour 
of the excitement that awaits.

A WORLD OF 
EXPERIENCES

WELCOME 
TO THE  
TIME OF 
YOUR LIFE...

 أمتع
 أوقـات
 حيـاتك

بانتظارك!
جزيرة ياس تلبي اهتمامات الجميع بال استثناء، 

من األمواج اللطيفة إلى ألعاب الركوب المتأرجحة، 
ما عليك سوى التخطيط إلجازة أحالمك على 
جزيرة ياس من خالل االستعانة بهذا الدليل.

من التجارب الجذابة إلى الشواطئ الخالبة، جزيرة 
ياس تزخر بالكثير من ألوان التسلية والترفيه، 
ويسرنا أن نرشدك إليها لتستمتع بها جميعًا! 

فإذا أردت لمحة عن الروائع التي تنتظرك، تفضل 
باالطالع على خارطة الجزيرة. 

 روائع تبدأ
وال تنتهي

قم بتنزيل التطبيق... احصل على دليلنا االفتراضي وتصفح 
الجزيرة على هاتفك!

Download the app… Get our Virtual Guide and 
navigate the island on your smartphone! 

Available now on the

App Store



  خدمة ياس إكسبرس
Yas Express Bus Stops

 خدمة نقل مجانية تربط لك وجهات مدينة ياس السياحية التي
  تبلغ مساحتها 25 كم مربعًا
An All-Inclusive 25 Km2 Island With A Free Shuttle 
Connecting All Mega Attractions

 
  ياس فايسروي أبوظبي  .1

Yas Viceroy Abu Dhabi
  فنادق ياس بالزا  .2

Yas Plaza Hotels
  ياس لينكس أبوظبي  .3

Yas Links Abu Dhabi
  ياس سنترال  .4

Yas Central
  عالم فيراري أبوظبي / ياس مول  .5

Ferrari World Abu Dhabi / Yas mall
ياس ووتروورلد أبوظبي  .6

Yas Waterworld Abu Dhabi
  ياس مارينا  .7

Yas Marina
شاطئ ياس  .8

Yas Beach 

عالم فيراري أبوظبي
Ferrari World Abu Dhabi

ياس ووتروورلد أبوظبي
Yas Waterworld Abu Dhabi

  حلبة ياس مارينا
Yas Marina Circuit

  اكرت زون ياس
Yas Kartzone

  ياس سنترال
Yas Central

مركز ياس لسباقات الدراج
Yas Drag Racing Centre

  ياس مارينا
Yas Marina

  شاطئ ياس
Yas Beach

  ياس لينكس أبوظبي
Yas Links Abu Dhabi

ياس فايسروي أبوظبي
Yas Viceroy Abu Dhabi

  كراون بالزا أبوظبي جزيرة ياس
Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island

  ستيبريدج سويتس أبوظبي جزيرة ياس
Staybridge Suites Abu Dhabi Yas Island 

بارك إن راديسون أبوظبي جزيرة ياس
Park Inn by Radisson Abu Dhabi Yas Island

  فندق راديسون بلو أبوظبي جزيرة ياس
Radisson Blu Hotel Abu Dhabi Yas Island

  روتانا جزيرة ياس
Yas Island Rotana

  سنترو جزيرة ياس
Centro Yas Island

  ميدان دو
du Arena

  قاعة دو
du Forum

  MAD جزيرة ياس
MAD on Yas Island

  ياس مول
Yas Mall

  ايكيا
Ikea

  إيس - جزيرة ياس
ACE- Yas Island 

Experience Yas — تجربة ياس Stay Yas — فنادق ياس

ق ياس Shop Yas — تسوُّ

Live Yas — حياة ياس
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Day 1 اليوم األول

A day isn’t enough! يوم واحد ال يكفي!

09:00

 11:00

18:00

10:00

16:00

23:00

Grab an early bite at 
one of the beautiful 
breakfast buffets 
available in our hotels.

تناول فطورك مبكرًا لدى 
أحد البوفيهات العامرة 

في فنادقنا.

What else…? Ferrari 
World Abu Dhabi 
and a day of fast-
paced thrills.

آن أوان عالم فيراري 
أبوظبي والتمتع 

بمرافقه الترفيهية 
السريعة طوال اليوم!

Check out the 
boardwalk at Yas 
Marina for a range of 
exquisite dining and 
nightlife options. 

تنّزه في ممشى ياس 
مارينا بين المطاعم الفاخرة 

واألمسيات الساحرة.

Hit Yas Beach 
for a relaxing 
morning stroll.

انطلق إلى شاطئ ياس 
للتمتع بنزهة شاطئية 

على القدمين. 

Head to Yas Mall for 
a stroll through the 
great halls of fashion 
and grab a bite at 
Cascade Dining.

وجهتك القادمة ياس مول! 
تجول بين أروقة الموضة 

الراقية، وفي نهاية المشوار 
دلل نفسك على مائدة 

مطاعم اكسكيد الشهية.

After a sunset 
marina-side stroll, 
your hotel bed awaits.

بعد نزهة المغيب على 
امتداد مرسى المارينا، حان 
وقت الراحة والنوم الهانئ 

في فندقك.

Day 2 اليوم الثاني

06:30

 15:00

17:30

 10:00

 16:30

20:00

Head to Yas Links 
Abu Dhabi for 
some fresh air and 
a round of golf.

ابدأ صباحك الباكر مع 
ياس لينكس أبوظبي، 

حيث تنتظرك لعبة 
الجولف الممتعة وسط 

أجواء لطيفة منعشة.

Refuel with a mid-
afternoon snack at one 
of Yas Marina’s many 
restaurants and cafés.

حان موعد الغداء لدى 
إحدى المطاعم والمقاهي 

العديدة المنتشرة 
في ياس مارينا.

Head back to Yas 
Beach and chill out to 
the sound of gently 
lapping waves.  

عد إلى شاطئ ياس، 
وتمتع باالسترخاء 
التام على صوت 

األمواج المتهادية.

A day of rides 
and slides at 
Yas Waterworld 
Abu Dhabi.

موعدك اآلن مع ألعاب 
 الركوب والمنزلقات 
 المائية المثيرة لدى 

ياس ووتروورلد أبوظبي.

Put your helmets on 
and take to the track 
at Yas Kartzone!

ضع خوذة األمان 
على رأسك من جديد، 

واتجه صوب مضمار 
ياس اكرت زون.

Sail and dine with 
Cipriani Experiences, 
setting sail from 
Yas Marina.

أبحر من ياس مارينا مع 
شيبرياني إكبيرينسيز، 

وتناول عشاءك مع 
النسيم العليل.
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نشط حواسك، وعش أحالمك 
واصنع ذكريات دائمة لمدى الحياة 

في وجهة ال مثيل لها. قم بتجربة 
معالمنا المدهشة، شواطئنا 

الخالبة، و دفء الضيافة اإلماراتية 
على جزيرة إستثنائية في المياه 
الالمعة للخليج العربي. أهاًل بك 

في أجمل لحظات حياتك!

Invigorate the senses,  
live out your dreams and 
make memories to last a 
lifetime at a destination  
like no other.  
Experience out of this 
world attractions, pristine 
beaches and the warmth 
of Emirati hospitality on 
an extraordinary island in 
the sparkling Arabian Gulf. 
Welcome to the time of  
your life!

عالم فيراري أبوظبي
Ferrari World Abu Dhabi
ياس ووتروورلد أبوظبي
Yas Waterworld Abu Dhabi
  حلبة ياس مارينا
Yas Marina Circuit
  اكرت زون ياس
Yas Kartzone
  ياس سنترال
Yas Central
مركز ياس لسباقات الدراج
Yas Drag Racing Centre
  ياس مارينا
Yas Marina
سي وينجز  – 

Seawings
أزور مارين  – 

Azure Charters
رحالت اكبتن طوني البحرية  – 

Capt. Tony’s Boat Cruises
إيوا  – 

Eywoa
صفوة مارين  – 

Safwa Marine
فوغ للياقة البدنية  – 

Vogue Fitness
أاكديمية اإلبحار – أبوظبي  – 

Abu Dhabi Sailing Academy
  شاطئ ياس
Yas Beach
  ياس لينكس أبوظبي
Yas Links Abu Dhabi
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ياس ووتروورلد أبوظبي  .2
تمتع في حديقتنا المائية بما يزيد على 40 لعبة ركوب 
مثيرة إلى جانب المنزلقات المائية واألنشطة الترفيهية، 

بما في ذلك أطول قطار أفعواني معلق في الشرق 
األوسط، ضمن أجواء ممتعة تستلهم مالمحها من 

الثقافة اإلماراتية الجميلة.

yaswaterworld.com 
 +971 2 414 2000 

 األوقات: 10 صباحًا – 6 مساًء
لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

Yas Waterworld Abu Dhabi
Enjoy over 40 splashtastic rides, slides and 
attractions, including the longest suspended 
rollercoaster in the Middle East, in this fun-
filled Emirati-themed waterpark.

yaswaterworld.com
+971 2 414 2000 
Opening Hours: 10am-6pm
Visit our website for seasonal opening times.

عالم فيراري أبوظبي  .1
تضم مدينتنا الترفيهية عالم فيراري أبوظبي أسرع قطار 

أفعواني على كوكب األرض! كما تنتظر الزوار من اكفة 
األعمار باقة من التجارب االستثنائية تشمل مختلف ألعاب 

الركوب العائلية، ضمن أجواء تمتاز بخاصية ضبط درجة 
الحرارة على مدار العام!

ferrariworldabudhabi.com 
+971 2 496 8000 

 األوقات: 11 صباحًا – 8 مساًء
لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

Ferarri World Abu Dhabi
Home to the fastest rollercoaster on the 
planet and numerous family-friendly rides 
and attractions, Ferrari World Abu Dhabi 
offers exceptional experiences to visitors of 
all ages, in a climate-controlled environment, 
all year round!    

ferrariworldabudhabi.com
+971 2 496 8000
Opening Hours: 11am-8pm
Visit our website for seasonal opening times. 
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اكرت زون ياس  
ال شك أن اللك يحب لعبة الاكرتينج، سواًء في مناسبات 

الصغار أو فعاليات المؤسسات، وال شك أيضًا أن المتعة 
ستزيد بفضل القرب من مضمار سباق فورموال 1 في 

حلبة ياس مارينا.

yasmarinacircuit.com/en/karting/kartzone 
 YAS (927) 800 أو 9800 659 2 971+   

 األوقات: 2 بعد الظهر – 10 مساًء
 لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم والحجز، يرجى زيارة 

موقعنا اإللكتروني.

Yas Kartzone 
From kids’ fun to corporate events, everyone 
loves a bit of go-karting. And with the Yas 
Marina Circuit’s Formula 1® track right next 
door, you’ll be in good company. 

yasmarinacircuit.com/en/karting/kartzone
800 YAS (927) or +971 2 659 9800
Opening Hours: 2pm-10pm
Visit our website for seasonal opening times  
and bookings.

حلبة ياس مارينا   
سواًء كنت من المهتمين بسباق الجـائزة الكـبرى، أو أردت 
أن تقود إحدى سياراتنا الرياضية عالية األداء، أو أن تشارك 

في برنامج اللياقة البدنية المجتمعية على األقدام أو 
الدراجة الهوائية، لدينا في حلبة فورموال 1 العديد من 

وسائل التسلية والترفيه التي ستنال حتمًا إعجابك.

yasmarinacircuit.com 
 YAS (927) 800 أو 9800 659 2 971+   

 األوقات: 9 صباحًا – 11 مساًء
 لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم والحجز، يرجى زيارة 

موقعنا اإللكتروني.

Yas Marina Circuit
Whether you’re checking out the Grand 
Prix, giving a high performance car a spin, 
or taking to the track by foot or bike in our 
ComYAS fitness programmes, there’s plenty 
of ways to enjoy our F1® circuit.

yasmarinacircuit.com
800 YAS (927) or +971 2 659 9800
Opening Hours: 9am-11pm
Visit our website for seasonal opening times  
and bookings.
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مركز ياس لسباقات الدراج  .6
 خالل أمسيات الدراج، ندعوك إلى قيادة سيارتك 

أو دراجتك النارية المعدلة ودفع محركها إلى حدوده 
القصوى. فإذا لم يكن لديك سيارة، ِلَم ال تجرب إحدى 

 سياراتنا المبهرة بسرعتها: مرسيدس إيه إم جي 
أو شفروليه اكمارو؟

yasmarinacircuit.com 
 YAS (927) 800 أو 9800 659 2 971+   

 األوقات: 6 مساًء – 11 مساًء
لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

Yas Drag Racing Centre
Take your tuned-up car or bike to its limits 
during our Yas Drag Nights. If you don’t have 
a car, why not take one of our Mercedes-AMG 
E63s or Chevrolet Camaros for a spin?

yasmarinacircuit.com
800 YAS (927) or +971 2 659 9800
Opening Hours: 6pm-11pm
Visit our website for seasonal opening times  
and event timings. 

ياس سنترال  
 وهي وجهة المعلومات في حلبة ياس مارينا، 

 حيث يمكنك أن تحجز ماكنك كسائق خلف المقود
أو راكب، مع أحد مدربي السباقات المحترفين 

والموثوقين لدينا.

yasmarinacircuit.com 
 YAS (927) 800 أو 9800 659 2 971+   

 األوقات: 9 صباحًا – 11 مساًء
لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

Yas Central 
The information hub of the Yas Marina 
Circuit, where you can book a driving or 
passenger experience with our trusted 
professional racing instructors. 

yasmarinacircuit.com
800 YAS (927) or +971 2 659 9800
Opening Hours: 9am-11pm
Visit our website for seasonal opening times.
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Azure Charters
Explore the pristine coastline that lays beyond 
Yas Island on board a beautiful wooden yacht. 
An unforgettable boating experience.     

azurecharters.com
+971 4 276 9917 or +971 50 600 8113
Visit our website or call to make a booking. 

Capt. Tony’s Boat Cruises
For island beach getaways, sunset and 
daylight cruises, fishing trips, eco tours, 
parties and events, look no further than  
Capt. Tony’s.

captaintonys.ae
+971 2 650 7175 or +971 50 781 9642
Visit our website or call to make a booking.

Seawings 
Taking off from the marina, Seawings offers 
you a spectacular bird’s-eye-view of the 
island – from the comfort of a state-of-the-art 
seaplane. 

seawings.ae
+971 4 807 0708
Opening Hours: 8am-5pm
Visit our website or call to make a booking. 

سي وينجز
انطلق من المرسى مع رحالت »سي وينجز« بالطائرة 

المائية لتحلق نحو األعالي، وتشاهد الجزيرة اآلسرة من 
مقعدك في الطائرة الحديثة.

seawings.ae
+971 4 807 0708

األوقات: 8 صباحًا – 5 مساًء
للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

أزور مارين
استكشف السواحل الذهبية خلف جزيرة ياس على متن 

يخت رائع الجمال، وتمتع بأوقات رائعة ال تنسى.

azurecharters.com
9917 276 4 971+ أو 8113 600 50 971+

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

رحالت اكبتن طوني البحرية
أمتع األوقات تنتظر عشاق الجوالت السياحية البحرية، 

 سواًء الصباحية أو المسائية لتأمل غروب الشمس، 
أو المشاركة في رحالت صيد السمك، الرحالت 

 االقتصادية، الحفالت والمناسبات، مع رحالت اكبتن 
طوني البحرية المبهرة.

captaintonys.ae
7175 650 2 971+ أو 9642 781 50 971+    
للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

Yas Marina
With its long boardwalks, licensed waterside 
restaurants and range of leisure and fitness 
activities, Yas Marina is a gorgeous spot for 
an afternoon or evening out.

yasmarina.ae
800 MARINAS (627 4627) or +971 2 406 2000
Opening Hours: 8am-3am
Berthing assistance is available 24-hours a day,  
7 days a week on the above numbers.

     ياس مارينا
تتميز ياس مارينا بكونها أمثل وجهة لعشاق األمسيات 

الجميلة وفترات ما بعد الظهر، بفضل الممرات الرحبة 
للتنزه على األقدام، والمطاعم المطلة على ضفاف 

الماء، وباقة من أنشطة االستجمام واللياقة.

yasmarina.ae
MARINAS (627 4627) 800 أو 2000 406 2 971+

األوقات: 8 صباحًا – 3 صباحًا
تتوفر على األرقام المذكورة أعاله خدمة المساعدة على إرساء 
اليخوت على مدار األربع والعشرين ساعة، 7 أيام في األسبوع. 

7
Ex

pe
ri

en
ce

 Y
as

 —
س 

 يا
بة

جر
   ت



Safwa Marine 
Why not escape the buzz of the island for the 
afternoon with some stylish sailing on board 
a luxury yacht? 

safwamarine.com
+971 2 565 1888 or +971 56 409 4703
Visit our website or call to make a booking. 

Vogue Fitness 
A unique fitness experience where exercise 
meets fun, Vogue is the perfect place for the 
whole family to stay in shape on their break, 
with classes for kids, ladies and men.   

vfuae.com
+971 2 583 2380
Visit our website for programme timings.

Abu Dhabi Sailing Academy 
Adults can learn to sail in the gorgeous 
waters around Yas Island. With our 
passionate and experienced instructors  
you’ll be in safe hands.

yasisland.ae/yas-marina
+971 50 404 7688
Email: adsailingacademy@gmail.com or  
call to make a booking. 

صفوة مارين
إذا كنت من الذين يفضلون اإلبحار على متن يخت فاخر 

بعيدًا عن الجزيرة المفعمة بالنشاط، فقد آن أوان 
الهدوء والسكينة بين صفحة الماء وزرقة السماء.

safwamarine.com
1888 565 2 971+ أو 4703 409 56 971+    
للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

فوغ للياقة البدنية
بانتظارك تجربة فريدة تجمع بين التمرين والترفيه، فمركز 

فوغ يمثل الماكن المثالي لجميع أفراد األسرة الراغبين 
بالمحافظة على رشاقتهم أثناء العطلة. تتوفر في 

المركز دورات للرجال والسيدات واألطفال.

vfuae.com
+971 2 583 2380

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لمعرفة مواعيد البرنامج.

أاكديمية اإلبحار – أبوظبي
تشلك أاكديمية اإلبحار فرصة لتعلم فنون اإلبحار على 

المياه الخالبة حول جزيرة ياس. ومع مساعدة المرشدين 
البحريين الخبراء لدينا، ستكون حتمًا في أيدي أمينة.

yasisland.ae/yas-marina
+971 50 404 7688

 البريد اإللكتروني: adsailingacademy@gmail.com أو 
اتصل للحجز.

Eywoa
The home of wakeboarding, wakesurfing and 
kitesurfing. If you fancy some wet and wild 
water sports this is the place for you. 

eywoa.com
 +971 50 166 9396
Visit our website or call to make a booking.

إيوا
يمثل »إيوا« مقر بيع ألواح التزلج على الماء، وألواح 

وأدوات ركوب األمواج، فإذا كنت من هواة الرياضات 
المائية فال تبحث عن وجهة أخرى سوى »إيوا«.

eywoa.com
 +971 50 166 9396

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.
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شاطئ ياس  
يعتبر شاطئ ياس بمثابة الواحة الغّناء البعيدة عن صخب 
المدينة، حيث تجد المياه الصافية المتأللئة، وأشجار القرم 

الطبيعية المحيطة بك من لك جانب.

yasbeach.ae
+971 56 242 0435

األوقات: 10 صباحًا – 7 مساًء
لمعرفة أوقات الزيارة في المواسم، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني.

Yas Beach
White sands, crystal clear waters and natural 
mangrove surrounds make Yas Beach a 
serene escape from the bustle of the island.

yasbeach.ae
+971 56 242 0435
Opening Hours: 10am-7pm
Visit our website for seasonal opening times. 

ياس لينكس أبوظبي  
على الشواطئ الغربية من الجزيرة، يطل »ياس لينكس« 

على الخليج العربي، ويعتبر نموذجًا مثاليًا لمالعب 
الجولف الراقية.

yaslinks.com
+971 2 810 7710

األوقات:
متجر »ذا برو شوب«: 5 صباحًا – 10 مساًء

حانة »هيكرويز سبورتس بار«: 6:30 صباحًا – 12 منتصف الليل
أول ضربات الجولف تبدأ من 6:40 صباحًا

 يرجى االطالع على موقعنا اإللكتروني لمتابعة التغييرات 
خالل المواسم.

Yas Links Abu Dhabi
On the western shores of the island, 
overlooking the sparkling Arabian Gulf,  
Yas Links is a picture perfect golf course.

yaslinks.com
+971 2 810 7710
Opening Hours: 
The Pro Shop 5am-10pm; 
Hickory’s Sports Bar 6.30am-12am
First tee time 6.40am-visit our website  
for seasonal variations.
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حياة ياس: أكبر وأروع المواقع 
إلستضافة الفعاليات الحية في 

المنطقة.

The biggest and best live 
venues in the region.

du Arena
Feel the buzz of the crowd at Abu Dhabi’s 
largest open-air, live venue – from musical 
legends to the most cutting-edge new talent.

duarena.ae
+971 2 509 8143
Visit our website for event timings.

ميدان دو  
 اشعر بنبض الجمهور في أكبر موقع في الهواء 

الطلق الستضافة الفعاليات الحية المباشرة بالعاصمة 
أبوظبي – من حفالت نجوم الموسيقى إلى المواهب 

الجديدة الواعدة. 

duarena.ae
+971 2 509 8143

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لمعرفة مواعيد الفعاليات. 
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قاعة دو  
أنت على موعد مع عروض ال تنسى، وذكريات ساحرة 
أحلى، في ليلة من ليالي العمر المثلى. في قاعة دو 

تتفرد األجواء بطابع خاص قل نظيره في أبوظبي.

duforum.ae
+971 2 509 8143

يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني لمعرفة مواعيد الفعاليات.

du Forum
For unforgettable shows, for magical 
memories, for the night of your life, du Forum 
is Abu Dhabi’s premier indoor venue with an 
atmosphere all of its own.

duforum.ae
+971 2 509 8143
Visit our website for event timings.

MAD جزيرة ياس  
أكبر نادي ليلي في اإلمارات العربية المتحدة، يضم 
نخبة من أكبر أسماء الفنون االستعراضية في عالم 

الموسيقى والرقص.

yasisland.ae/mad
+971 55 834 6262

 األوقات: 
أيام الثالثاء، الخميس، الجمعة، األحد: 11 مساًء حتى 3:30 صباحًا

الملهى مغلق أيام اإلثنين، األربعاء، السبت

MAD on Yas Island
The biggest indoor nightclub in the UAE, 
MAD has seen performances from some of 
the biggest names in pop and dance music.

yasisland.ae/mad
+971 55 834 6262
Opening Hours: 
Tuesday/Thursday/Friday/Sunday 11pm-3.30am; 
Monday/Wednesday/Saturday Closed

 L
iv

e 
Ya

s 
—

س 
 يا

اة
11حي

12



From fine dining to gourmet burgers, Yas 
caters for all your foodie desires. Check our 
website or download our app for a luscious 
list of over 165 restaurants and cafés to take 
your pick from.  
yasisland.ae/restaurants

من المأكوالت الراقية إلى وجبات البرغر اللذيذة، 
توفر مطاعم ياس تشكيلة متنوعة تلبي مختلف 

األذواق. يرجى االطالع على موقعنا اإللكتروني 
 أو تحميل التطبيق الخاص بنا لالختيار من بين 

 165 مطعمًا ومقهى.
yasisland.ae/restaurants 

 يمكن تنزيل تطبيقنا من هنا:
Download our app here:

Available now on the

App Store

س
 يا

م
اع

ط
م

Ea
t Y

as



س
 يا

ق
سوُّ

ت
Sh

op
 Y

as
 النزهات التسوقية تحلو اآلن 

أكثر من أي وقت مضى.

Retail therapy never looked 
so good.

Yas Mall
370 of the world’s most exclusive fashion 
brands, a 20-screen cinema managed by  
VOX Cinemas and the region’s largest  
family entertainment zone, Fun Works…  
Yas Mall has it all!

yasmall.ae
+971 2 414 6401
Opening Hours:  
Saturday-Wednesday 10am-10pm;  
Thursday/Friday 10am-12am

ياس مول  
يتضمن ياس مول 370 عالمة تجارية تعتبر من نخبة 
األسماء العالمية في دنيا الموضة، إلى جانب سينما 

تضم 20 شاشة تديرها فوكس سينما، إلى جانب أكبر 
منطقة ترفيهية عائلية في المنطقة »فن ووركس«... 

ياس مول يرضي جميع األذواق!

yasmall.ae
+971 2 414 6401

األوقات:
من السبت حتى األربعاء: 10 صباحًا - 10 مساًء،

الخميس والجمعة: 10 صباحا - 12 منتصف الليل
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With beautifully designed home furnishing 
products and solutions that reflect Swedish 
style, look no further... 

ikea.com/ae/en/store/abu_dhabi
+971 2 493 5888
Opening Hours: 
Saturday-Wednesday 10am-11pm; 
Thursday/Friday 10am-12am

Ace - Yas Island 
From homeware and barbecues to camping 
gear and gardening equipment, Ace is 
your one-stop-shop for all things home 
improvement!

aceuae.com
+971 2 565 1945
Opening Hours:  
Saturday-Wednesday 10am-11pm;  
Thursday/Friday 10am-12am

       أيكيا
يزخر متجر أيكيا بتشكيلة متنوعة من أروع المفروشات 

والمنتجات والحلول المنزلية المصممة على الطراز 
السويدي العصري. 

ikea.com/ae/en/store/abu_dhabi
+971 2 493 5888

 األوقات: 
من السبت حتى األربعاء، 10 صباحًا - 11 مساًء

الخميس والجمعة: 10 صباحًا - 12 منتصف الليل

       إيس - جزيرة ياس
يضم المتجر الكبير مجموعة من األجهزة المنزلية، األثاث 

الخارجي، معدات الشواء والتخييم، ويمثل الوجهة 
المثلى للباحثين عن سبل تحسين أسلوب الحياة المنزلية.

aceuae.com
+971 2 565 1945

 األوقات: 
من السبت حتى األربعاء، 10 صباحًا – 11 مساًء

الخميس والجمعة: 10 صباحًا - 12 منتصف الليل
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اختر إقامتك الفاخرة في أحد أرقى 
الفنادق أو الشقق الفندقية لدينا.

Choose from our range 
of beautiful hotels and 
apartments.



 Yas Viceroy Abu Dhabi 
Its stunning LED canopy makes Yas Viceroy a 
truly iconic landmark and one of the world’s 
most extraordinary hotels.

viceroyhotelsandresorts.com/en/abudhabi
+971 2 656 0000
Visit our website or call to make a booking.

 Crowne Plaza Abu Dhabi – Yas Island 
Gorgeous views of Yas Links with the Arabian 
Gulf stretching beyond, make Crowne Plaza’s 
position a breath-taking spot.

crowneplaza.com
+971 2 656 3000
Visit our website or call to make a booking.

 Staybridge Suites Abu Dhabi – Yas Island 
If it’s that homely touch you want then a 
Staybridge Suites apartment is the perfect 
place for you. 

staybridge.com
+971 2 656 3333
Visit our website or call to make a booking.

 Park Inn by Radisson, Abu Dhabi Yas Island 
Designed for modern travellers, Park Inn 
provides a comfortable and hassle-free 
hotel experience. Gorgeous sea views and 
a personalised service makes it the perfect 
place for a chilled-out break.

parkinn.com/hotel-abudhabi
+971 2 656 2222
Visit our website or call to make a booking.

 Radisson Blu Hotel, Abu Dhabi Yas Island 
Wake up to stunning views of the Arabian 
Gulf and Yas Links Golf Course. This urban 
escape has numerous restaurants and 
bars, a full-service spa, tennis courts and 
swimming pools, making it a perfect spot for 
both relaxation and fun.

radissonblu.com/en/hotel-abudhabi 
+971 2 656 2000
Visit our website or call to make a booking.

 Yas Island Rotana 
Elegance, luxury and design flair are what 
await you at the Yas Island Rotana – not to 
mention a quality of service that is second 
to none. 

rotana.com/yasislandrotana
+971 2 656 4000
Visit our website or call to make a booking.

 Centro Yas Island 
With its contemporary design and fresh 
approach, Centro Yas Island is a destination 
for those who appreciate a modern touch. 

rotana.com/centroyasisland
+971 2 656 4444
Visit our website or call to make a booking.
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فن ياس فايسروي أبوظبي   

يمثل ياس فايسروي َمْعلمًا بارزًا يبهر األنظار بفضل 
تصميمه الخارجي الشبكي المتأللْى. ويعتبر أحد أروع 

فنادق العالم على اإلطالق.

viceroyhotelsandresorts.com/en/abudhabi
+971 2 656 0000

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

كراون بالزا أبوظبي – جزيرة ياس   
من موقعك المتميز في فندق الفخامة والرفاهية 
كراون بالزا، تمتع بمناظر اإلبهار لمالعب ياس لينكس 

للجولف، أمام الخليج العربي الممتد على مرمى البصر.

crowneplaza.com
+971 2 656 3000

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

ستيبريدج سويتس أبوظبي – جزيرة ياس   
إذا كنت تبحث عن اللمسة العائلية الدافئة، فإن فندق 
ستيبريدج سويتس أبوظبي هو بال شك خيارك األمثل.

staybridge.com 
+971 2 656 3333

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

بارك إن راديسون أبوظبي - جزيرة ياس   
صمم بارك إن لمحبي السفر وعشاق الحياة العصرية، حيث 

يقدم الفندق تجربة مريحة تتاكمل مع إطاللة جميلة 
لشاطئ البحر، وخدمة شخصية متفانية، مما يجعل منه 

الوجهة المثالية للراحة واالسترخاء من لك عناء.

parkinn.com/hotel-abudhabi 
+971 2 656 2222

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

فندق راديسون بلو أبوظبي - جزيرة ياس   
استيقظ على إطاللة خالبة لمياه الخليج العربي وملعب 

ياس لينكس للجولف، ودلل نفسك مع مطاعم رفيعة 
المستوى، منتجع سبا متاكمل الخدمات، مسابح ومالعب 

تنس راقية، ضمن أجواء المرح واالسترخاء.

 radissonblu.com/Abu-Dhabi 
+971 2 656 2000

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

روتانا جزيرة ياس   
بانتظارك في روتانا جزيرة ياس قمة الرفاهية وأناقة 

التصميم، إلى جانب جودة الخدمة المتفانية. 
rotana.com/yasislandrotana 

+971 2 656 4000
للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني.

سينترو جزيرة ياس   
مع التصميم العصري واألسلوب المتجدد، يتألق سينترو 

جزيرة ياس باعتباره الوجهة العصرية المثلى ألصحاب 
الذوق الرفيع.

rotana.com/centroyasisland 
+971 2 656 4444

للحجز، يرجى االتصال بنا أو زيارة موقعنا اإللكتروني
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القيادة
Driving:

اللغة
Language:

الوقت
Time:

العملة
Currency:

اللغة الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي 
اللغة العربية، لكن اللغة اإلنجليزية متداولة على نطاق 

واسع، بفضل تعدد الجنسيات في الدولة. 

Arabic is the official language, but the UAE  
is incredibly multicultural and English is 
widely spoken.

 تطبق دولة اإلمارات العربية المتحدة التوقيت 
المعتمد في دول الخليج، وهو يزيد عن توقيت 

غرينيتش بأربع ساعات. 

The UAE uses Gulf Standard Time (GST),  
GMT +4 (with daylight savings).

العملة الرسمية في الدولة هي الدرهم اإلماراتي. 
 وتتوفر محالت الصرافة الستبدال العمالت في 

 مراكز التسوق، الفنادق، وفروع المصارف المنتشرة 
في لك ماكن. 

The UAE currency is the Dirham, abbreviated 
as AED. Currency exchanges are available in 
shopping malls, hotels, and bank branches 
everywhere.

عند االستئجار من ماكتب تأجير السيارات، نرجو لفت 
االنتباه إلى أن بعض رخص القيادة األجنبية مقبولة. لكن 
يسهل طلب سيارة مع سائق من شراكت تأجير السيارات 

أو من الفندق الذي تقيم فيه خالل فترة إقامتك.

Foreign licenses are not always accepted 
when hiring vehicles in the UAE, but rental 
agencies and your hotel’s concierge desk  
can arrange a car and driver for you during 
your trip. 
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n تتميز دولة اإلمارات باألمان وكرم 
الضيافة وجّوها المشمس معظم 

أيام السنة، ومع هذه المزايا 
وغيرها، أصبحت وجهة جذابة 

تستقطب المسافرين من مختلف 
أنحاء المنطقة والعالم. إليك بعض 

اإلرشادات المفيدة خالل زيارتك:

Sunny, safe and welcoming, 
the UAE has become a 
leading destination for 
regional and international 
travellers. Here are some 
helpful tips to keep in mind 
during your visit:
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حتى يسهل التنقل خاللها من 

ماكن آلخر بسهولة ودون تأخير. 
كما يسهل على الزوار الوصول 

إلى الجزيرة، سواًء من خارج الدولة 
أو من مختلف مناطق الدولة، حيث 
تبعد الجزيرة عن مطار أبوظبي 10 

دقائق، وعن وسط أبوظبي 25 
دقيقة، وعن دبي 50 دقيقة. 

Yas Island couldn’t be  
more connected. Located 
just 10 minutes from  
Abu Dhabi Airport,  
25 minutes from central 
Abu Dhabi and 50 minutes 
from Dubai, it’s perfectly 
accessible for both local  
and international visitors. 
And there are plenty of  
ways to buzz around the 
island too!

Yas Express
The Island’s complimentary shuttle bus 
service connects all the major attractions 
within Yas Island. 

+971 2 496 8110      
yasisland.ae  

ياس إكسبريس
تقوم خدمة الحافالت المجانية »ياس إكسبريس« بنقل 

الزوار إلى جميع المناطق الرئيسية في جزيرة ياس. 

      +971 2 496 8110
  yasisland.ae

Yas by Bike
Hire a bike from any of the ADCB Bikeshare 
stations and explore the island on two 
wheels. 

800-CYACLE (800-292253) 
bikehshare.ae

ياس إكسبريس
الستكشاف الجزيرة أكثر وأكثر، يمكنك استئجار دراجة 

.ADCB Bikeshare هوائية من أحد مراكز

  (800-292253) 800-CYACLE
bikehshare.ae

Taxi
Available across Abu Dhabi, you can find 
marked taxis everywhere on the road,  
all with running meters.

National Taxi +971 2 554 2231
Cars Taxi +971 2 551 6164
TransAD 600 535353

سيارات األجرة
تتوفر سيارات األجرة في مختلف أنحاء أبوظبي، ويمكنك 

الحصول عليها من أي ماكن على الطريق، وجميعها 
تحظى بعدادات الحتساب األجرة.

التاكسي الوطني: 2231 554 2 971+
اكرس لألجرة: 6164 551 2 971+

أجرة أبوظبي: 535353 600

Jalboot
Jalboot ferries conveniently link key Abu 
Dhabi destinations with strategically located 
stops including Yas Marina.

600 57 57 56 
jalboot.ae

جالبوت
تصلك قوارب جالبوت إلى مختلف الوجهات الرئيسية 

في العاصمة أبوظبي، مع مواقف مخصصة في مواقع 
إستراتيجية، منها ياس مارينا.

600 57 57 56 
jalboot.ae



Visit Yas Island’s website
yasisland.ae 

for contact details of all the attractions on  
Yas Island and much more. 

800 YASAD

لمزيد من التفاصيل حول مختلف الوجهات 
 الترفيهية وغيرها في جزيرة ياس، 

يرجى زيارة الموقع اإللكتروني الخاص بجزيرة ياس 
yasisland.ae 
800 YASAD

 نتمنى لكم
 زيارة سعيدة!

 
We hope you 

enjoy your visit!


