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Directions to
Al Badia Golf Club by
InterContinental Dubai Festival City
From Abu Dhabi and
Sheikh Zayed Road
On Sheikh Zayed Rd (E11),
follow sign to Al Garhoud
Bridge. Keep right lane over the
bridge and take exit to Umm
Ramool onto Al Rebat St. Travel
1.5 km and take right exit to
Dubai Festival City. Turn right
at next signal, travel straight and
follow directions to the golf club.

From the Airport
From the airport going onto
Airport Rd, keep in the right lane
and take the exit for Abu Dhabi/
Jebel Ali and Garhoud Bridge
(D70). Keep left toward Umm
Ramool. After going under the
overpass, travel 1.5 km and
make a right turn at the traffic
light into Dubai Festival City.
At the next traffic light turn left,
head straight down past the next
two traffic lights, and then follow
directions to the golf club.

Al Badia Golf Club
InterContinental Dubai Festival City
PO Box 79126, Dubai Festival City, Al Badia, Dubai, UAE
Tel: +971 (0)4 601 0101
Fax: +971 (0)4 601 0102
albadiagolf@ichdfc.ae
www.albadiagolfclub.ae
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طرق الو�صول �إىل نادي البادية للغولف
انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي

من �أبوظبي و�شارع ال�شيخ زايد

من املطار

�إتبع الالفتات من �شارع ال�شيخ زايد �إىل
ج�رس القرهود (� .)E11إلزم �أق�صى اليمني
من اجل�رس ومن ثم اجته اىل �أول خمرج من
اليمني متجها ً �إىل �أم رمول والزم اليمني
لت�صل اىل �شارع الرباط .تابع القيادة
مل�سافة  1.5كم ومن ثم اجته اىل اليمني
متبعا ً الفتة دبي ف�ستيفال �سيتي .اجته
ّ
اىل اليمني من الإ�شارة ال�ضوئية التالية
وتابع القيادة متبعا ً الفتتات نادي البادية
للغولف.

�إجته اىل �شارع املطار� ،إلزم اليمني من ثم
اجته اىل خمرج «�أبو ظبي  /جبل علي
وج�رس القرهود» (� .)D70إلزم الي�سار ب�إجتاه
�أم رمول .بعد تخطي معربامل�شاة بـ 1.5
كم �إنعطف اىل اليمني من الإ�شارة
ال�ضوئية متجها ً �إىل دبي ف�ستيفال
�سيتي .ثم �إنعطف ي�سارا ً من الإ�شارة
ال�ضوئية التالية ،تابع القيادة عابرا ً
الإ�شارتان ال�ضوئيتان واتبع الالفتتات
الدالة �إىل نادي البادية للغولف.

نادي البادية للغولف
انرتكونتيننتال دبي ف�ستيفال �سيتي

�ص.ب ،79126 .دبي ف�ستيفال �سيتي ،البادية ،دبي� ،إع م
هاتف+971 (0)4 601 0101 :
فاك�س+971 (0)4 601 0102 :

albadiagolf@ichdfc.ae
www.albadiagolfclub.ae

