
Conquer The Dune
 for Operation Smile UAE

Take part in the Conquer the Dune challenge 
to climb Qasr Al Sarab’s towering 180 metre 
high dune and put a smile on a child’s face. 
The contest is open to enter every day until June 
4th, 2015 and will raise funds for Operation 
Smile UAE, the local arm of the international 
children’s charity committed to helping children 
with cleft palates smile for the first time.  

A leader board will be displayed on the hotel 
Facebook page to keep track of the participant's 
performance, and the fastest conquerors will 
win stays in 5 star resorts in the Maldives and 
Thailand, courtesy of Minor Hotel Group.

AED 100* per attempt
(AED 25 is donated to Operation Smile UAE) 

*Price is subject to 10% service charge and 6% tourism fee 

To participate, enquire at the Activity Desk
from 9:00 am to 9:00 pm or dial #8622,
call +971 2 886 2088
or email activitiesqas@anantara.com 



شارك في "حتدى الكثبان" الذي ينظمه قصر السراب منتجع الصحراء 
بإدارة أنانتارا لتخّطي كثيب رملي يصل ارتفاعه إلى نحو ١٨٠ متر، 
وساهم في رسم ابتسامة على وجه طفل. ينظم التحدي يوميًا لغاية 

٤ يناير ٢٠١٥، ويهدف إلى جمع األموال الالزمة لدعم الرسالة 
اإلنسانية النبيلة ملؤسسة "عملية االبتسامة" في اإلمارات، الفرع احمللي 
للمؤسسة اخليرية العاملية التي تكّرس نفسها ملنح األطفال ذوي الشفة 

املشقوقة الفرصة لالبتسامة بشكل طبيعي ألول مرة. 

وسيتم وضع لوحة متابعة خاصة بالتحدي على صفحة الفيسبوك 
اخلاصة باملنتجع بهدف متابعة أداء املشاركني، وسيفوز املشارك األسرع 

بإقامة في منتجعات من فئة خمس جنوم في املالديف وتايالند تقدمة 
مجموعة فنادق "ماينور". 

تتاح إمكانية املشاركة في التحدي مقابل ١٠٠*  درهم 
(يتم التبرع بـ ٢٥ درهم منها لصالح مؤسسة "عملية االبتسامة في اإلمارات")

*يخضع السعر لرسوم خدمة ١٠٪ ورسوم سياحة ٦٪

للمشاركة أو االستفسارات، يرجى التواصل مع مكتب األنشطة 
من الساعة ٩:٠٠ صباحًا ولغاية ٩:٠٠ مساًء، أو طلب ٨٦٢٢#، 

أو االتصال على الرقم ٢٠٨٨ ٨٨٦ ٢ ٩٧١+
أو املراسلة على البريد اإللكتروني 

 activitiesqas@anantara.com

"حتدى الكثبان" وساهم في دعم
       مؤسسة "عملية االبتسامة" اخليرية في اإلمارات


