
Description : 

Duration      :    3 - 4 hours

Masfout Museum
Hatta 360
Shareea' Farm
Honey Farm
Hatta Ancient Tombs
Duck Lake
Camel Farm
Unlimited Kayaking

No. of Pax   :    Minimum 2 persons

Description : 

Level            : 
Distance       : 

Minimum 2 persons

Hiking from Hatta Dam across
the Farms

2.4 km (approx. 1 hour)
No. of Pax   :   

Easy

Description : 

Level            : 

Distance      : 

Minimum 2 persons

Hiking from Hatta Dam to the 
other side of Hatta Mountains

4.8 km (approx. 2 hours)

No. of Pax   :   

Medium

Description :

Level            : 

Distance       : 12 km (approx. 3-4 hours)

Minimum 2 persons

Unlimited kayaking at Hatta Dam

No. of Pax   :   

Medium

Description :
Description :

Level            : 
Distance       : 8.6 km (approx. 3-4 hours)

Unlimited kayaking at Hatta Dam

Minimum 2 personsNo. of Pax   :   

Easy to Medium

7.2 km (approx. 2 hours)

Level            : 

Distance       : 

No. of Pax    : Minimum 2 persons

Easy to Medium

Mountain hike from Hatta Dam
through Hatta Valley

Mountain bike from the Hatta
Valley to Hatta Wadi Hub

Farm hike from Hatta Dam to
old Hatta Farms via Heritage Village

Biking from Hatta old Farms to Hatta
Wadi Hub on paved and dirt roads

Biking from Hatta Dam to
Hatta Wadi Hub

الوصف :  

الوصف :  

DO IT ALL - MOUNTAIN مارس كل شيء في الجبل EXPLORE HATTA اكتشف حتا MOUNTAIN HIKE التسلق الجبلي

FARM HIKE FARM BIKINGنزهة المزرعة DO IT ALL - FARMركوب الدراجات في المزرعة مارس كل شي في المزرعة

الوصف :   الوصف :  

الوصف :   الوصف :  

املدة     :

املستوى :

املستوى :

املسافة  : 

املسافة  : 

عدد االشخاص   : 

التسلق الجب� من سد حتا ع� وادي حتا

طريق ا�زرعة من سد حتا ا� مزارع حتا 
القد�ة ع� قرية ال�اث ركوب الدراجات من سد حتا ا� حتا وادي هب ا�س� من سد حتا نحو ا�زارع

ركوب الدراجات من مزارع حتا القد�ة إ�
حتا وادي هب ع� الطرق ا�مهدة وال�ابية

التجديف الغ� محدود � سد حتا

سهل ا� متوسط 

سهل ا� متوسط املستوى :

8.6 كم (حوا� 3-4 ساعات)

7.2 كم (حوا� ساعت�)املسافة  : 

حتا 360
متحف مصفوت

ا�� الجب� من سد حتا إ� الجانب 
مزرعة  ال£يعةا¡خر من جبال حتا

مزرعة  العسل
مقابر حتا القد�ة

بح�ة البط
مزرعة الج¤ل

التجديف الغ� محدود � سد حتا

3-4 ساعات

الدراجات الجبلية من وادي حتا إ� حتا وادي هب

التجديف الغ� محدود � سد حتا

متوسط

متوسطاملستوى :

12كم (حوا� 3-4 ساعات)

4.8 كم (حوا� ساعت�)املسافة  : 

الحد ا©د¨ شخصان

الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص   : 

الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص   : 

سهلاملستوى :

2.4كم (حوا� ساعة واحدة)املسافة  : 

الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص   : 

 : الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص 

 : الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص  
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Mountain hike towards Hatta Sign
Description :

Level            : 
Distance      : 
No. of Pax   :   

Medium to Hard
5 km (approx. 2.5 hours)
Minimum 2 persons

Description :

Level            : 
Distance      : 
No. of Pax   :   

Hard
7 km (approx. 3 hours)
Minimum 2 persons

For the ones who accept challenges

60AED
150AED

الوصف :   الوصف :  

HATTA SIGN HIKE التسلق نحو لوحة حتا THE HIKE CHALLENGE تحدي المشي

التسلق الجب� نحو لوحه حتا �ن يقبل التحدي

املستوى :
املسافة  : 

متوسط ا� صعب
5كم (2.5 ساعة تقريبا)

الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص    : 

املستوى :
املسافة  : 

صعب
7كم (حوا� 3 ساعات) 

الحد ا©د¨ شخصانعدد االشخاص: 

* أقل من ٤ سنوات بدون رسوم (يجب أن يكون برفقة الوالدين)
يجب على جميع الزبائن التوقيع على نموذج التنازل

سيتم توفير المياه والمواصالت خالل األنشطة
الحد األدنى لسن التسلق الجبلي هو ١٦ سنة

للجوالت الخاصة ، عليك دفع ٥٠٪ إضافية

البنود واألحكام

@hatta.adventures

Contact : 800 CALL HATTA

Email: info@hattaadventures.com
Web: www.hattaadventures.com

Terms & Conditions
*Below 4 years no charges (must be accompanied by parents)
  All customers must sign the waiver form
  Water and transportation will be provided during the activities
  Minimum age limit for mountain hiking is 16 years
  For private tours, you have to pay additional 50% 

(800 2255 42882)


