
من قلب كافد..
هنا الوادي



لمحة عن
الوادي

يقع الوادي في قلب كافد على امتداد 56 ألف م² من المساحة العامة المفتوحة، 
وعلى عمق 5.5 أمتار من مستوى سطح األرض، مما يلطف الجو نسبيًا ويجعله 
مثالية  منطقة  الوادي  ويشّكل  به.  المحيطة  المناطق  من  درجات  بخمس  أبرد 
وأبرز  ألهم  رئيسيًا  موقعًا  وتعّد  الطلق.  والهواء  بالطبيعة  واالستمتاع  للتنزّه 
الوديان  من  تصميمه  واسُتوِحي  كافد.  في  تقام  التي  واألنشطة  الفعالّيات 

الصحراوية المترامية في المنطقة.



أنشطة
الوادي الرئيسية

لمن فعاليات الوادي؟

أنشطة ترفيهية مستمرة لعدة أشهر ولكافة الفئات العمرية
من الساعة 5 مساًء حتى منتصف الليل 

اليوم األخضر
يوم الطفل

منطقة مشّجعي كأس العالم

عروض أطفال
استعراضات فنية

مجسمات فنّية

أمسيات ليڤل 23
جلسات صحية

ذواقة الطعام 
العائالت

محبي الثقافة

اليوم الوطنّي
اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

اليوم العالمّي للقهوة

محبي الحياة الصّحية
عشاق الموسيقى

خبراء الثقافة والفن



1015

خريطة الوادي

رسوم المواقف

مداخل كافد

المواقف

خدمة ركن السيارات
ونقاط إنزال الركاب

الوادي

الخميس إلى السبت 5 – 12 مساًءمن األحد إلى األربعاء 5 – 12 مساًء

ريال ريال



الفعاليات والترفيه



الموسيقى
الحيّة

أنواًعا  تشمل  واستثنائية  رائعة  موسيقية  تجربة  مع  موعد  على  كافد  زّوار 
مختلفة من الموسيقى. 

العروض اليومية:
6:00  مساًء –  8:00 مساًء
9:00  مساًء –  11:00 مساًء

اآلالت الموسيقية الغربية
اآلالت الموسيقية اآلسيوية

آالت موسيقى أمريكا الالتينية
اآلالت الموسيقية األفريقية

اآلالت الموسيقية العربية
منّسق أغاٍن (دي جي)

وعروض فرق موسيقّية كل يوم جمعة

تشمل:



العروض الفنّية
واالستعراضية الحيّة 

سيجوب الفنانون جميع مناطق الوادي ويقدمون عروض مفاجئة 
ومتنّوعة ثقافيًا، تشمل العروض الرقص والموسيقى والمسيرات 

االستعراضية وغيرها الكثير. وستقام كّل ثالثاء وخميس وجمعة في 
الوادي ويمكن للجميع الحضور واالستمتاع بمشاهدتها.

عرض الساكسفون
الرقص الحديث

الرسم الحّي
القيثارة الذهبية

استعراضات ألشخاص بال رؤوس

تشمل العروض:
عروض السيرك

المتجّولون بالزّي األبيض
LEDقارعو الطبول تحت أضواء الـ

موكب الروبوتات
التمثال الحّي

العروض اليومية:
6:00  مساًء –  8:00 مساًء
9:00  مساًء –  11:00 مساًء



الجلسات الصحية
التي  السريعة  الحياة  نمط  وسط  والجسديّة  النفسّية  بحالتنا  االهتمام  يعّد 
نعيشها اليوم أمرًا بالغ األهمية. وفي هذا اإلطار، تقام في الوادي أنشطة 
صحية وحصص رياضية، تهدف إلى تحسين صحة القلب واألوعية الدموية. 

ُتنّظم الحصص أيام األربعاء والسبت.

الحصص اليومية:
8:00  مساًء –  أيام األربعاء

9:00  صباحًا –  أيام السبت

هذه الفعالية حصرية لسكان كافد

اليوغا
التأمل

رياضة البيالتس
العالج الصوتّي

تشمل الحصص:
فّن القتال

الدراجات الهوائية
الهرولة



ليڤل 23
ُتنسى  ال  بتجربة  تستمتع  وأنت  العمراني  المدينة  وأفق  الرياض  سماء  تأّمل 
وتتيح  كافد.  أبراج  أسطح  على  تقام  التي  الممّيزة  األمسيات  ضمن  وذلك 
لقاءات  خالل  من  مواهبهم  تقديم  العالميين  الطهاة  ألبرز  األمسيات  هذه 
عشاء حصرية، مصّممة خصيصا لجذب ذّواقة الطعام من كافة أنحاء الرياض.

التاريخ:
كل يوم جمعة



أنتوني ديمتري
أحد رواد مكافحة هدر الطعام وشيف حائز 
على نجمة ميشالن، وهو يجمع في قائمة 

طعامه بين تقنيات الطبخ الفرنسي 
والنكهات السعودية.

ميالن يوركوفيتش

رئيس طهاة مطعم 21 جرامز بيسترو        
األول والفريد من نوعه في الشرق األوسط

تقدم هذه التجربة خيارات متنوعة من األطباق المحلية والعالمية بقيادة طهاة حائزين على نجوم 
أطباًقا  مبتكرا  الطهي،  في  الخاص  أسلوبه  منهم  واحد  كل  سيقدم  كما  الطهاة.  وكبار  ميشالن 

مختلفة وحصرية.

نيك ألفيس

حاصل على جائزة "أفضل50 مطعم حول العالم"   
وشهادة تقدير من ميشالن لــ "أفضل مطعم بأسعار 

معقولة" جرّب الكثير من النكهات السعودية. 

لوي

طاٍه حاصل على نجمة ميشالن الخضراء يقدم 
مفهوم الطهي المحلي في الشرق األوسط.

خالد السعدي                                 إريك لي

طاِه إماراتي يتبع مسار فنون 
األكل الفاخر ومؤسس 

 Fae Cafe مشارك لمقهى

طاِه من هونج كونج 
وصاحب العديد من المطاعم 

في دبي والواليات المتحدة

ريتا السويدان                        أالنا فرانشيسكا

صاحبة بصمة خاصة في 
صناعة الحلوى وخبيرة في 

ابتكار أطباق مستوحاة من 
الشرق األوسط

طاهية متخصصة في خبز 
المعجنات الفريدة من نوعها، 

وحاصلة على عدة جوائز 



أنشطة األطفال
الوادي وجهة يتواصل فيها المرح دون توقف، وتّتبع األنشطة التي تقام 

فيه موضوًعا مختلًفا كّل شهر بحيث يتاح لجميع األطفال قضاء أمتع 
األوقات من خالل األلعاب ووسائل الترفيه المتعّددة والتي تشمل ورش 

الفقاعات العمالقة وأمسيات األلعاب والورش اإلبداعية والموسيقى.

التاريخ:
كل يوم سبت

من الساعة 6:00 مساء إلى 11:00 مساء

Angry Birds آنقري بيردز
صنع يد تحّكم لأللعاب اإللكترونية

برمجة لعبة فيديو خاصة 
رحلة السفينة الفضائية

صنع القناع المسرحي

تشمل ورش العمل:
الرسم

قرع الطبول
الدف

العزف على الفلوت



اليوم الوطني السعودي
في قلب كافد، شاركنا حّب الوطن ضمن احتفاالت اليوم الوطني السعودي 

الـ92 ، حيث هدفت الفعالية إلى منح الزّوار تجربة ال ُتنسى. 

كما تم اصطحاب الزّوار برحلة عبر تاريخ المملكة وذاكرتها الوطنية وصولًا إلى ما 
نتطلع إليه من رؤية مستقبلية طموحة.

التاريخ:
22 و 23 سبتمبر 2022  

معرض تاريخ ملوك السعودية 
موسيقّيون

مأكوالت ومشروبات
ممرّ المملكة

تشمل العروض:
صور تفاعلّية

منطقة لألطفال
تصاميم فنّية تفاعلّية



اليوم العالمّي للقهوة 
أقام كافد احتفالًا لجميع عشاق القهوة في يوم القهوة العالمي. ضم 

المعرض كبار بائعي القهوة مع التركيز على القهوة السعودية المزروعة 
محليًا، وأتاح هذا االحتفال فرصة تذوق واكتشاف أنواع متعّددة من 

القهوة ومعرفة المزيد عنها.

التاريخ:
1 أكتوبر 2022

هذه الفعالية حصرية لسكان كافد



اليوم العالمّي للسياحة
 يتخذ كافد قلب العاصمة مركزًا له حيث يجذب أفراًدا من خلفّيات متنّوعة 

ومن مختلف شرائح المجتمع باعتباره من أحدث الوجهات السياحية في 
المملكة. انضّم إلينا في اليوم العالمّي للسياحة لالحتفال بكّل ما تتمّيز به 

دول العالم ولتشاركنا أبرز القصص المتعلّقة بالثقافات المختلفة.

التاريخ:
5 - 6  سبتمبر 2022 



نفق الفّن
البيت األخضر

الغابات التفاعلّية
ورش عمل االستدامة التفاعلّية

الفّن التفاعلّي
العروض الضوئّية

اليوم األخضر
ضمن أكبر منطقة مستدامة على مستوى العالم، ُيعتبر الوادي الجزء األكثر 
خضرة في كافد. ويشّكل الوجهة الُمثلى لالحتفال باليوم األخضر. وفي هذه 

المناسبة، نرحب بالجميع للمشاركة في مهرجاننا لالحتفاء بالطبيعة.

التاريخ:
27 أكتوبر 2022

تشمل التصاميم الفنّية:



عرض بلبي 
بلبي  كافد!  إلى  قادمة  بلبي  يوتيوب  منصة  على  المحبوبة  الشخصية 
قاعة  في  عرضين  سيقّدم  فضولهم،  ويثير  معه  األطفال  يصطحب 
االحتفاالت في مركز المؤتمرات ويمكن لألطفال ارتداء لباس شخصّية 

بلبي وخوض المغامرات معه!

التاريخ:
31 أكتوبر – 1 نوفمبر 2022



منطقة مشّجعي
كأس العالم

عش الحماس وتابع جميع مباريات كأس العالم والتي سُتعرض مباشرًة على 
شاشاتنا الكبيرة في منطقة المشجعين في الوادي.

التاريخ:
ابتداًء من 20 نوفمبر 

هذه الفعالية حصرية لسكان كافد



اليوم
العالمي لإلعاقة

األنشطة  من  مجموعة  كافد  يقدم  لإلعاقة،  العالمي  اليوم  في 
تتضمن ملعب بفعاليات وألعاب متنوعة مناسبة لجميع األشخاص 

ذوي القدرات المختلفة.

التاريخ:
3 ديسمبر 2022



لالستفسارات أو الشكاوى
  helpdesk@kafd.sa يرجى التواصل معنا عبر

أو االتصال على الرقم 920000247 966+

للمزيد من المعلومات
  Kafd.sa يرجى زيارة الموقع

أو متابعة حساباتنا على مواقع التواصل االجتماعي.


