
دخول الجامهري

أهالً بكم يف ليف قولف جدة
ببالغ السعادة نرحب بك يف منافسات بطولة ليف قولف جدة 2022!

تجدون أدناه كافة املعلومات املتعلقة بتجربة اإلستضافة الخاصة بكم.

نتطلع بشوق إىل لقائكم!

معلومات تهّمكحضور الحدث

مواقف السيارات

إن كنت تنوي القدوم إىل الحدث باستخدام سيارتك الخاصة، 

ميكنك إيقافها يف مواقف الجامهري، ال تطلب هذه 

املواقف أي تصاريح خاصة للدخول.

الدخول

نرجو منكم التفضل بالدخول عرب مدخل الجامهري.

الجدول والفعاليات

دخول الجامهري - يبدأ العارشة صباحاً	 

انطالقة الالعبني – 12:15 ظهراً	 

ستمثل قرية املشجعني املساحة املخصصة للجامهري، 

حيث توفر العديد من الفعاليات الرتفيهية وقسامً خاصاً 

لألطفال، ستستقبل القرية زوارها حتى منتصف الليل يف كل 

أيام البطولة.

الخريطة

ستتوفر خريطة ملرسح الحدث إنطالق البطولة عىل موقعنا 

: livgolf.com ، نرجوا منك زيارة املوقع للتعرف عىل موقع 

مواقف السيارات واملدخل الرئييس.

نظام دخول الحقائب

يفرتض أال تزيد أبعاد الحقائب عن 6*6*6 إنش ، ينطبق 

ذلك عىل مختلف أنواع الحقائب، سواًء الخاصة بالكمبيوتر 

الشخيص أو الكامريا أو املقاعد املحمولة، فيام ال تزيد 

أحجام حقائب الحمل البالستيكية او غريها من الحقائب 

الشّفافة عىل 12*12*6 إنش، علامً بأنه ال تتوفر مساحات 

لتخزين الحقائب األكرب حجامً.

املواد املمنوعة واملسموحة

ستتوافر قامئة بكامل املواد املسموح أو املمنوع دخولها 

 إىل موقع البطولة قبل إنطالق الحدث عىل موقعنا : 

livgolf.com

ِزّي حضور البطولة

ننصح بإرتداء أزياء العمل غري الرسمية، إضافة إىل خيار مريح 

من األحذية، مع األخذ بعني اإلعتبار أن إرتداء البنطال الريايض 

إىل جوار القمصان غري الرسمية خيار متاح لزوار نادي 54.

األطعمة واملرشوبات

سيقدم نادي جالريي خيارات مثرية من األطعمة 

واملرشوبات عىل مدار أيام البطولة.



نادي جالريي

أهالً بكم يف ليف قولف جدة

معلومات تهّمكحضور الحدث

ببالغ السعادة نرحب بك يف منافسات بطولة ليف قولف جدة 2022!

كضيف يف نادي جالريي، ستستمتع بإطاللة رائعة عىل البحر األحمر مقابل الحفرة الـ 16، 

كل ذلك وسط أجواء من الضيافة الفاخرة عاملية املستوى للحصول عىل تجربة رائعة.

تجدون أدناه كافة املعلومات املتعلقة بتجربة اإلستضافة الخاصة بكم.

نتطلع بشوق إىل لقائكم!

مواقف السيارات

إن كنت تنوي القدوم إىل الحدث باستخدام سيارتك الخاصة، 

ميكنك إيقافها يف مواقف الجامهري، ال تطلب هذه 

املواقف أي تصاريح خاصة للدخول.

الدخول

نرجو منك التفضل بالدخول عرب مدخل الجامهري، بعد تجاوز 

منطقة التفتيش، سيتم نقلك إىل نادي جالريي الواقع بني 

الحفرتني الـ 16 والـ 17، وعند وصولك إىل املدخل سيقدم 

لك املضيفون سواراً مينحك حق الدخول إىل نادي جالريي.

التذاكر

 ،support@halayalla.com لستصلك تذاكر إلكرتونية عرب 

إن كانت لديك أي طلبات متعلقة بتذاكرك، نرجو منك 

 إرسالها إىل نفس 

الربيد اإللكرتوين.

الجدول والفعاليات

دخول الجامهري - يبدأ العارشة صباحاً	 

نادي جالريي – يفتح أبوابه الـ 11 صباحاً	 

انطالقة الالعبني – 12:15 ظهراً	 

ستمثل قرية املشجعني املساحة املخصصة للجامهري، 

حيث توفر العديد من الفعاليات الرتفيهية وقسامً خاصاً 

لألطفال، ستستقبل القرية زوارها حتى منتصف الليل يف كل 

أيام البطولة.

الخريطة

ستتوفر خريطة ملرسح الحدث إنطالق البطولة عىل موقعنا 

: livgolf.com ، نرجوا منك زيارة املوقع للتعرف عىل موقع 

مواقف السيارات واملدخل الرئييس.

نظام دخول الحقائب

يفرتض أال تزيد أبعاد الحقائب عن 6*6*6 إنش ، ينطبق 

ذلك عىل مختلف أنواع الحقائب، سواًء الخاصة بالكمبيوتر 

الشخيص أو الكامريا أو املقاعد املحمولة، فيام ال تزيد 

أحجام حقائب الحمل البالستيكية او غريها من الحقائب 

الشّفافة عىل 12*12*6 إنش، علامً بأنه ال تتوفر مساحات 

لتخزين الحقائب األكرب حجامً.

املواد املمنوعة واملسموحة

ستتوافر قامئة بكامل املواد املسموح أو املمنوع دخولها 

 إىل موقع البطولة قبل إنطالق الحدث عىل موقعنا : 

livgolf.com

ِزّي حضور البطولة

ننصح بإرتداء أزياء العمل غري الرسمية، إضافة إىل خيار مريح 

من األحذية، مع األخذ بعني اإلعتبار أن إرتداء البنطال الريايض 

إىل جوار القمصان غري الرسمية خيار متاح لزوار نادي 54.

األطعمة واملرشوبات

سيقدم نادي جالريي خيارات مثرية من األطعمة 

واملرشوبات عىل مدار أيام البطولة.

الطلبات الخاصة

إن كانت لديك أي خيارات غذائية خاصة أو أي طلبات 

اخرى محددة، نرجوا منك تزويدنا بها عىل اإلمييل التايل : 

hospitality.jeddah@livgolf.com



نادي 54

أهالً بكم يف ليف قولف جدة

معلومات تهّمكحضور الحدث

ببالغ السعادة نرحب بكم يف منافسات بطولة ليف قولف جدة 2022!

عرب تجربتكم يف نادي 54 ستحصلون عىل أفضل املقاعد املطلّة عىل الحفرة الـ 18 مع 

ضيافة كبار الشخصيات الفاخرة اللتي متنحكم متعة خاصة.

تجدون أدناه كافة املعلومات املتعلقة بتجربة اإلستضافة الخاصة بكم.

نتطلع بشوق إىل لقائكم!

مواقف السيارات

إن كنت تنوي القدوم إىل الحدث بإستخدام سيارتك الخاصة، 

.A ميكنك اإلستفادة من منطقة مواقف السيارات

ستجد يف املرفقات بطاقة مواقف املنطقة A، قّدمها إىل 

مرشيف املواقف لحظة وصولك.

الدخول

نرجوا منك الدخول عرب البوابة A، بعد تجاوز منطقة 

التفتيش، سيقّدم لك املضيفون سواراً خاصاً ميثّل بطاقة 

دخولك إىل نادي 54، إن كنت تنوي الحضور أليام متعددة، 

فستحصل عىل سوار خاص لكل يوم.

التذاكر

لن تحتاج إىل تذكرة مطبوعة أو رقمية، حيث تم تدوين كامل 

معلوماتك خالل مرحلة التسجيل، ومتّت إضافة اسمك إىل 

قامئة الحضور لأليام اللتي قمت بإختيارها.

الجدول والفعاليات

نادي 54 - يفتح أبوابه الساعة 9:00 صباحاً	 

إنطالقة الالعبني - الساعة 12.15 ظهراً	 

ستمثل قرية املشجعني املساحة املخصصة للجامهري، 

ستسقبل القرية زوارها حتى منتصف الليل يف كل أيام 

البطولة.

الخريطة

ستتوفر خريطة ملرسح الحدث إنطالق البطولة عىل موقعنا 

: livgolf.com ، نرجوا منك زيارة املوقع للتعرف عىل موقع 

مواقف السيارات واملدخل الرئييس.

نظام دخول الحقائب

يفرتض أال تزيد أبعاد الحقائب عن 6*6*6 إنش ، ينطبق 

ذلك عىل مختلف أنواع الحقائب، سواًء الخاصة بالكمبيوتر 

الشخيص أو الكامريا أو املقاعد املحمولة، فيام ال تزيد 

أحجام حقائب الحمل البالستيكية او غريها من الحقائب 

الشّفافة عىل 12*12*6 إنش، علامً بأنه ال تتوفر مساحات 

لتخزين الحقائب األكرب حجامً.

املواد املمنوعة واملسموحة

ستتوافر قامئة بكامل املواد املسموح أو املمنوع دخولها 

 إىل موقع البطولة قبل إنطالق الحدث عىل موقعنا : 

livgolf.com

ِزّي حضور البطولة

ننصح بإرتداء أزياء العمل غري الرسمية، إضافة إىل خيار مريح 

من األحذية، مع األخذ بعني اإلعتبار أن إرتداء البنطال الريايض 

إىل جوار القمصان غري الرسمية خيار متاح لزوار نادي 54.

األطعمة واملرشوبات

سيقّدم نادي 54 وجبتي اإلفطار والغداء، إضافة إىل شاي 

الظهرية يف كل يوم من أيام البطولة، حيث تتضمن خياراتنا 

ألذ مأكوالت املطبخ السعودي، إضافة إىل بعض أميز 

خيارات املأكوالت العاملية.

الطلبات الخاصة

إن كانت لديك أي خيارات غذائية خاصة أو أي طلبات 

اخرى محددة، نرجوا منك تزويدنا بها عىل اإلمييل التايل : 

hospitality.jeddah@livgolf.com


