
سيحتوي برج ”لووباجوون“  المائي الضخم على سبعة معالم جذابة فريدة من نوعها 
تستضيف مئات األمتار من المرح. سيواجه الباحثون عن األدرينالين انعدام الجاذبية حيث 
يتدفقون فعلًيا مع ما يصل إلى ثالثة من رفاقه في التورنادو الرائع الذي يبلغ طوله ١٤ 
متًرا. أولئك الذين يشعرون بالحاجة إلى السرعة سيضعون حدا لرضاهم على اثنين من 
ورقة  على  الفريدتين  الشريحتين  هاتين  كل من  وتنزلق  تنزلق  عندما  اللولبية  الزالجات 
رقيقة من الماء. الضيوف الذين يحبون السباق، سيحصلون على حصير وما يصل إلى ثالثة 

وفي  المطاف،  نهاية  حتى  التزلج  سباق  في  ليشاركوا  أصدقاء 
بحق  دائًما  الفائز  سيظفر  حيث   ، األخطبوط  الزالج  إلى  طريقهم 
التفاخر! إذا أراد الدراجون التقلبات واالنعطافات، فسوف يمسكون 
بأنبوب السباحة وينزلقون في لعبة األنبوب السريع، أولئك الذين 
يبحثون عن متعة الدوران سوف يحققون متعة مذهلة باالنزالق 

في لعبة المدفع الكبير.

لووباجوون هي أول حديقة مائية من نوعها في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وتضم مزيجا مثيرا من ركوب االمواج، 
والزحاليق، وااللعاب المستهدفة لجميع أفراد العائلة. تقع لووباجوون على ضفاف بحيرة خليج الدانة الخالبة. ستجلب لووباجوون الماء إلى 
حياة الجميع أطفال ونساء. وستوفر لهم كل المتعة واإلثارة، سواء كان الضيوف يرغبون في االسترخاء أو الطفو فوق الماء، أو الحصول على 

إثارة ترفع مستويات األدرينالين، أو ببساطة يستمتعون بمشاهدة أطفالهم يلهون ويلعبون.

تم تطوير حديقة لووباجوون من قبل شركة جنان العقارية وشركة خليج الدانة للسياحة على أرض مطلة على البحر مساحتها ١٥،٦١٦ متر 
الرائدة في  الشركات  أفضل  أحدث طراز من  مائية على  وألعاب  وزحاليق  نوعها،  لعبة فريدة من   ١٢ لووباجوون على  مربع. ستحتوي 
مدرًبا  موظفًا   ١٧٥ يقارب  ما  وستوظف  المنطقة،  في  العمل  أصحاب  أفضل  من  لووباجوون  تكون  سوف  افتتاحها،  وبمجرد  العالم. 

لتقديم خدمة وسالمة من فئة الخمس نجوم غالبيتهم من السعوديين، مما سيخلق تجارب ال ُتنسى لجميع ضيوفها.

بمجرد دخولك إلى الخصوصية الخالبة للجدران الطويلة في لووباجوون سينبهر 
والهندسة  الطبيعية  والمناظر  التنسيق  جمال  من  الحديقة  تحتويه  بما  الزائر 
البحر  عمارة  من  والمستوحى  الرائع  التصميم  في  زوارها  وسينغمر  المعمارية، 

األبيض المتوسط.

سيتمتع الضيوف المغامرين بساعات من التعلم الممتع من قبل المدربين المحترفين على ركوب األمواج بزالجاتهم واالبحار في لعبة 
ركوب األمواج العمالقة. المبتدئين والخبراء على حد سواء سوف يقضون ساعات من المرح واإلثارة وهم يشحذون مهاراتهم لركوب 
الموج المتدفق بعرض ١٠ أمتار ويتمايلون فوق سطح الماء في محاولة للحفاظ على توازنهم باستمرار. اللعبة ليست مصممة فقط 
لراكب األمواج وحده، ولكن سوف يشارك المشاهدون في اإلثارة وصنع الذكريات الرائعة. سيتمكن المتفرجون من مشاهدة وتشجيع 

المتسابقين المفضلين لديهم وهم يتعلمون مناوراتهم وحيلهم.

نبذة تعريفية عن الحديقة المائية ”لووباجوون“



سيجد الضيوف الذين يرغبون في االسترخاء ببساطة وهم ال يزالون يستمتعون 
الطافي  السباحة  انبوب  داخل  الكسول  النهر  منطقة  في  مثالًيا  مكاًنا  بالماء 

فوق الماء يدور النهر الذي يبلغ طوله أكثر من ٢٠٠ متر.

لعبة  خالل  من  استثنائية  متعة  الصغار  لضيوفها  أيًضا  لوباجون  تقدم  سوف 
رشاشات الماء والقلعة المائية لألطفال وسوف تكون لعبة الرشاشات المائية 
المياه  دلو  على  لألطفال  المائية  القلعة  وستحتوي  الصغار،  لألطفال  مثالية 
الضخم الذي يبعثر زخات الماء في جميع أنحاء اللعبة كل بضع دقائق وبها سبع 
األخطبوط  مثل  بالرذاذ  مملوءة  القلعة  بنية  حول  تلتف  متميزة  زحاليق 

العمالق.

Guests visiting Loopagoon will have the peace of mind knowing that all their swimming and sun needs are met in the 

Retail shop. Guests will have no need to go to the mall; sunscreen, swimwear and all other needs will be met on site. 

Souvenirs too!

كل هذا المرح واإلثارة في الحديقة سيجعل أي شخص يشعر بالجوع. لذا سيتم 
مطعم  في  اللذيذة  الطعام  عروض  يرون  عندما  الضيوف  شهية  تحفيز 
والعودة  السريعة  المرطبات  من طلب  الضيوف  المميز. سيتمكن  لووباجوون 
إلى المرح، أو أخذ وقتهم واالسترخاء مع الشاي / القهوة أو وجبة كاملة مع 

االستمتاع بالمناظر الخالبة للحديقة من تراسات الطابق األول.

لووباجوون ستضيف لمسة استثنائية لمحبي السباحة من خالل بركة األمواج 
طوال  دقيقة   ١٥ لمدة  دورات  في  تعمل  بموجات  تتميز  والتي  جدا  الكبير 
اليوم. وسوف يطفو السباحون لألعلى واألسفل أثناء االسترخاء على أنبوب 
النجاة  سترات  تتوفر  سوف  الشاطئ.  على  ويلعبون  يسبحون  أو  السباحة، 
أثناء  البال  راحة  أو  المساعدة  القليل من  إلى  يحتاجون  الذين  الضيوف  لجميع 

وجودهم في الماء.


