
مالعب بادل تنس الخارجية في دبي

Outdoor Padel Tennis Courts in Dubai

جّهز مضربك واستمتع في أجواء الشتاء الرائعة!
Prepare your padel racket and enjoy the winter weather!



جست بادل 
Just Padel

كايت بيج - جميرا
Kite Beach - Jumeirah

6 AM - 2:15 AM

https://goo.gl/maps/MTsk3wUWrkvaDEwd9


بادل برو
Padel Pro

6 AM - 12 AM

أبراج بحيرة جميرا
Jumeirah Lake Towers

سماش بادل آند فتنس كلوب
Smash Padel and Fitness Club

https://goo.gl/maps/Zpoqz4CeShugbqmp9


سماش بادل آند فتنس كلوب
Smash Padel and Fitness Club

جولدن مايل المبنى 1 – نخلة جميرا
Golden Mile Building 1 - Palm Jumeirah

6 AM - 12 AM

https://goo.gl/maps/Xf3xZoFSXcsrqFoC8


سماش بادل آند فتنس كلوب
Smash Padel and Fitness Club

كيت كاديمية ريل را أ
 Real Raquet Academy

تالل اإلمارات 2 -

7 AM - 11 PM  

Emirates Hills 2 

https://goo.gl/maps/PVuN29viKEMW6wfS9


تالل اإلمارات 2 -

كاديمية ورلد بادل أ
World Padel Academy

شارع الشيخ زايد - المركز التجاري 2
Sheikh Zayed Rd - Trade Centre 2

7 AM - 12 AM

https://goo.gl/maps/JnCSY15tiJCXfPqm7


بادل بارك
 Padel Park
حديقة األكاديمية – الصفوح 1

Academy Park - Al Sufouh 1

6 AM - 12 AM

https://goo.gl/maps/1DPgcbBSzYPM5bbb8


نادي زعبيل للسيدات
Zabeel Ladies Club

 Zabeel 1 – 1 زعبيل

8 AM - 10 PM

https://goo.gl/maps/ueeKT1fk5QTk9Amf7


سبورتس مانيا
Sportsmania

أبراج بحيرة جميرا
Jumeirah Lake Towers

7 AM - 12 AM

https://goo.gl/maps/VvYYWd2Q7PSmw9HT7


اكستريم بادل
Xtreme Padel

حديقة الطوار 3 - 

6 AM - 3 AM

Al Twar 3 Park

https://goo.gl/maps/V74AM9EEME2PZUB19


حديقة الطوار 3 - 

كاديمية سي اف للبادل أ
CF Padel Academy

شارع الشيخ راشد – القرهود
Sheikh Rashid Rd - Garhoud

6:30 AM - 1 AM

https://goo.gl/maps/eEXyxvHxwv2Axyua6


ماتشا كلوب
 Matcha Club

Al Quoz – القوز

6 AM - 12 AM

زعبيل سبورتس ديستركت
 Zabeel Sports District

https://goo.gl/maps/5iq7uyoZCUsNizRa7


ماتشا كلوب
 Matcha Club

زعبيل سبورتس ديستركت
 Zabeel Sports District

The Dubai Mall Zabeel – دبي مول زعبيل

8 AM - 12 AM
أعيان ديزرت بادل

Aayan Desert Padel

https://goo.gl/maps/QLTWAVG8ikHGzmbU8


جميرا زعبيل سراي

منتجع باب الشمس الصحراوي

نادي اإلمارات للجولف

نادي المرابع العربية للجولف

فندق العنوان مونتجمري

فندق جيه ايه بيتش

فندق بالزو فيرساتشي دبي

فندق بارك حياة دبي - الخور

منتجع بولغري

نشاما تاون سكوير

مالعب عقارات جميرا للجولف

نيكي بيتش ريسورت اند سبا

 ون آند أونلي رويال ميراج

منتجع فور سيزونز

منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش

زعبيل سبورتس ديستركت
 Zabeel Sports District

أعيان ديزرت بادل
Aayan Desert Padel

   Al Warqa 1 – 1 الورقاء

24/7

https://goo.gl/maps/77xV1YMdpxjY7u4N9


كاديميات دبي كريك  أ
Dubai Creek Academies

Port Saeed – ميناء سعيد

6 AM - 10 PM

بادل هب
Padel Hub

https://goo.gl/maps/B7ErV3C6hBuRgPNe9


نسب
Nasab

KOA Canvas – كي أو أيه كانفاس

9 AM - 5 PM

https://goo.gl/maps/hrmY6zL7qi1vFaAK6


بادل ليت
 Padel Lit

Grand Hyatt Hotel – فندق جراند حياة

6 AM - 12 AM

https://goo.gl/maps/M772aW46dQHobH228


بادل جراوند
Padel Ground

مدرسة ريبتون - البرشاء جنوب
Repton School - Al Barsha South

Sunday to Thursday: 4:30 PM - 1:30 AM :من األحد إلى الخميس 
Friday and Saturday: 8 AM - 1:30 AM :السبت والجمعة 

https://goo.gl/maps/UqUW6t4kpNbuWJJ36


كاديميات دبي كريك  أ
Dubai Creek Academies

جميرا زعبيل سراي

منتجع باب الشمس الصحراوي

نادي اإلمارات للجولف

نادي المرابع العربية للجولف

فندق العنوان مونتجمري

فندق جيه ايه بيتش

فندق بالزو فيرساتشي دبي

فندق بارك حياة دبي - الخور

منتجع بولغري

نشاما تاون سكوير

مالعب عقارات جميرا للجولف

نيكي بيتش ريسورت اند سبا

 ون آند أونلي رويال ميراج

منتجع فور سيزونز

منتجع وسبا لو رويال مريديان بيتش

بادل هب
Padel Hub

Al Qouz Pond Park – حديقة بحيرة القوز

4:30 PM - 12 AM

https://goo.gl/maps/yvpz4dTapLS4NeGc9



