
DESERT 

HOSPITALITY 
خدمات الضيافة الصحراوية



WHO WE ARE? WHAT WE DO?
THANKS TO OUR EXPERIENCE WITHIN THE 
DAKAR RALLY OVER THE PAST 25 YEARS, 
EBS HAS CONTRIBUTED IN ORGANIZING 
WORLDWIDE DESERT HOSPITALITY EVENTS, 
NAMELY IN AFRICA, SOUTH AMERICA AND 
SAUDI ARABIA FOR ITS MAJOR CLIENTS, 
LEAVING AN EVERLASTING TRADEMARK.

FOLLOWING THE SUCCESS OF THE 1ST 2020 
DAKAR DESERT EXPERIENCE IN KSA, EBS 
HAS DEVELOPED AN EXTENSIVE RANGE OF 
SOLUTIONS FOR DESERT HOSPITALITY.

من نحن؟ و ماذا يشمل نطاق عملنا؟
بفضل خبرتنا في رالي داكار على مدى 25 سنة، 

ساهمت شركة  EBS في تنظيم وإدارة عدد كبير 
من فعاليات الضيافة الصحراوية لعمالئها في جميع 

أنحاء العالم، ال سيما في إفريقيا وأمريكا الجنوبية 
والمملكة العربية السعودية.

بعد نجاح التجربة األولى لخدمات الضيافة 
الصحراوية ضمن داكار 2020 في المملكة العربية 

السعودية ، قمنا بتطوير مجموعة واسعة من 
الحلول للضيافة الصحراوية. 

WHAT TO EXPECT WITHIN OUR CAMPS?
Other than our management services, EBS Desert 
Hospitality offers a unique and customized 
experience for its clients, guaranteeing adventure, 
comfort and safety with no compromise. 

OUR FIRST-CLASS CAMPS INCLUDE:
1. BIVOUAC ACCOMMODATION
2. BIVOUAC CATERING
3. VIP TRANSPORTATION
4. MISCELLANEOUS AND OTHER ACTIVITIES

ماذا يمكن أن تتوقع داخل مخّيماتنا؟
باإلضافة إلى خدماتنا التنظيمية، تأّمن ضيافتنا 

الصحراوية تجربة فريدة من نوعها ومخصصة لكافة 
عمالئنا ضامنًة المغامرة، الراحة واألمان دون مساومة.

تقّدم مخّيماتنا الفريدة من نوعها: 
1.   إمكانية اإلقامة و النوم

2.  الطعام و المشروبات
3.  خدمات نقل لكبار الشخصيات

4.  أنشطة ترفيهية و غيرعا متنوعة



1. BIVOUAC ACCOMODATION
1. إمكانية اإلقامة



●  Traditional Bedouin camp
●  Fully furnished and equipped accommodation 
tents with beds, traditional decoration, welcome 
kits, WIFI…
●  VIP showers and restrooms ensuring the 
comfort of the guests
●  Cleaning services keeping the camp site in 
perfect condition

● مخّيم بدوي تقليدي

● خيام للنوم مؤثثة ومجهزة  بأسّرة ، أطقم ترحيب، 

مّكيفات هواء  و الولوجل إلى شبكة اإلنترنت
● دورات المياه و إمكانية االستحمام لضمان راحة 

الضيوف
● خدمات تنظيف إلبقاء المخّيم بأفضل حال على 

مدار الساعة



2. BIVOUAC CATERING
2. الطعام والمشروبات



●  Traditional hospitality tent with local 
decoration
●  Indoor and outdoor lounges and dining setup
●  Open menu of local and international food 
served by a professional caterer
●  24/7 Availability of beverages, juices, sparkling 
drinks, soft drinks, water, coffee, and tea

●  خيمة ضيافة تقليدية بديكور محلي

● إستراحات داخلية وخارجية ومكان لتناول الطعام

● المأكوالت المحلية والعالمية الفاخرة، ُمعّدة من قبل 

شركة متخّصصة
● تقديم على مدار الساعة، المشروبات، العصير الطازج، 

المشروبات الغازية، المياه، القهوة والشاي



●  Brand new SUVs fleet with experienced 
drivers

●  Bilingual tour leaders and driver guides 
managing the fleet for best organization of 
each event

●  نقل الضيوف في أسطول من أجدد طراز سيارات 

الدفع الرباعي مع سائقين ذوي الخبرة

●  قادة األسطول من قبل سائقين و مرشدين  

محترفين و متعددي اللغات لتقديم أفضل  
VIP TRANSPORTATION .3تنظيم

3. خدمات نقل لكبار الشخصيات





4. MISCELLANEOUS
& EXTRA-ACTIVITIES

4. أنشطة ترفيهية 
وغيرها متنوعة

A. OUTDOOR ACTIVITIES أ. أنشطة متنوعة

Wide range of 
selective activities 
such as: 
4X4 Off-road driving 
experience, ATV, 
hiking, camel rides, 
and more

توّفر العديد من الخدمات 
و األنشطة اإلضافية  مثل 

التنزه،ركوب الجمال، 
قيادة المركبات ذات الدفع 

الرباعي و غيرها لتعزيز 
إقامة جميع الضيوف



●  Discovery of the 
Saudi Arabia hidden 
gems 
●  Accompanied visits 
by professional tour 
guides

● إكتشاف جواهر المملكة 

العربية السعودية
● زيارة العديد من المواقع 

السياحّية الرائعة مع 
مرشدين سياحيين 

محترفين

B. DESERT TOURS ب. جوالت صحراوية



●  Diversified range of 
traditional performances 
●  Scheduled entertainment 
shows throughout the 
duration of camp

● عدد من العروض 

الترفيهية التقليدية
● عروض ترفيهّية مجدولة 

طيلة مّدة المخّيم

C. ENTERTAINMENT ت. ترفيه تقليدّي للبالد



BEYOND OUR GUESTS’ EXPECTATIONS

We thrive to go above and beyond our clients’ 
expectations, as their satisfaction is at the core 

of our mission.
From bringing out the sense of adventure in you, 
to creating an everlasting thirst for more, we 
promise you and your guests, an unforgettable 

desert hospitality experience.

Notice: As part of our newly added services in response to the new health and safety procedures, 
we will ensure that all our camps and services are in line with all compliances to mitigate all risks.

We aim to deliver… 
We are Eight Bridges Sports.

هدفنا التقديم والتحقيق، 
Eight Bridges Sports نحنا

مالحظة: كجزء من خدماتنا المضافة حديًثا إستجابًة إلجراءات الصحة والسالمة الجديدة ، نضمن أن جميع مخيماتنا 
وخدماتنا تتماشى مع جميع القواعد المستلزمة للحد من جميع المخاطر.

تخّطي توقعات ضيوفنا و ما بعد

نســعى دائمــً تجــاوز توقعات عمالئنــا ، رضاهم 
هــو فــي صميــم مهمتنا.

مــن إحيــاء روح المغامــرة ، إلــى تمكيــن محبتك 
للصحــراء، نعدكــم بتجربــة ضيافــة صحراويــة ال 

تنتسى.




