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المغامرات

استمتع بذلك الجانب الحافل
بالنشاط من الحياة في الشارقة،
حيث يوفر تنوع التضاريس الطبيعية،
والمرافق الراقية ،متعة االستكشاف
والترفيه للجميع.

تضاريس طبيعية
مثيرة للمغامرين...
القيادة في الصحراء ،وصعود
الجبال بالدراجات ،والتنزه سيرا ً
على األقدام ،إضافة إلى مشاهدة
عد كلها أنشطة
روائع الطبيعة ،تُ ّ

من الطراز الرفيع.
وإذا كنت من عشاق المغامرة
في األماكن الوعرة ،فتوجه إلى
جبال الحجر في منطقة خورفكان،
ضمن جولة تنظمها إحدى
الشركات السياحية.

لمعرفة المزيد عن البرامج والعروض
المتاحة ,يمكنك االتصال بالعديد من
الشركات المتخصصة في تنظيم
الجوالت السياحية ،أو زيارة الموقع
اإللكتروني لهيئة اإلنماء التجاري
والسياحي بالشارقة:

في البر أو البحر...
هناك أنشطة تناسب كل األذواق،
ومستويات اللياقة البدنية والمهارة،
تضمن للجميع قضاء عطلة
مفعمة بذكريات ال تنسى .ويُعزى
الفضل في ذلك إلى العديد من
المرشدين السياحيين ،من ذوي
البراعة والخبرة ،والذين يوفرون
تشكيلة واسعة ،ومتنوعة من
األنشطة ،ورحالت التنزه القصيرة.
فوت متعة التجديف بقوارب
ال تُ ّ
“الكاياك” في غابة أشجار القرم
في خور كلباء ,أو استكشاف
الشريط الساحلي على متن قارب
مزود بأنابيب التنفس للغطس
السطحي ،وص ّنارات صيد السمك،
ومستلزمات التنزه.

www.sharjahmydestination.ae

جوالت سياحية مثيرة...
يمكن القيام بها في أعالي الجبال،
وعبر الصحراء وعلى مياه األخوار.

يضم نادي الشارقة للجولف والرماية،
وكذلك الشارقة واندررز ،مراكز للياقة
البدنية مزودة بأحدث التجهيزات.

تتيح اإلمارة االستمتاع بمختلف أنواع
األلعاب الرياضية ،وعلى األغلب يبدو أن
الرياضات المحلية التقليدية القديمة
تسعى حثيث ًا إلى مواكبة االبتكارات
المستقبلية ،واالستفادة منها.

وهناك خيار آخر ،يتمثل في الذهاب إلى
الذيد ،ومشاهدة سباق الهجن ،حيث
تم استبدال المراكبية بالروبوتات التي
يتم تثبيتها على ظهور اإلبل.

نادي الشارقة للجولف والرماية
06 548 7777
www.golfandshootingshj.com
الشارقة واندررز
06 566 2105
www.sharjahwanderers.com
نادي سيدات الشارقة
06 506 7777
www.slc.ae

اللياقة البدنية والمرح...

الرياضات التقليدية
والحديثة...

اختبر قدرتك ومهارتك اليدوية في
الرمي بالسهام ،تلك الرياضة التراثية
التي يوفرها لك نادي الشارقة للجولف
والرماية ،ضمن صاالته المكيفة،
والمجهزة بأحدث التقنيات.

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae

يتميز نادي سيدات الشارقة بمرافق
التسلية واالستجمام ،المخصصة
للنساء واألطفال ،في موقع رائع على
شاطئ البحر.
ومن جانب آخر ،تقيم بعض الشركات
السياحية مخيمات تتيح للصغار
اكتساب المعرفة مع متعة المرح
والمغامرة ،تحت إشراف خبراء من ذوي
المؤهالت العالية.

طور مهاراتك...
ِ
يمكنك تلقي دروس ًاعلى يد خبراء
كل من
من مدربي الجولف (في ٍ
نادي الشارقة للجولف والرماية،
والشارقة واندررز)،

وكذلك تطوير مهارتك في ركوب الخيل
(نادي الشارقة للفروسية والسباق) ،أو
ممارسة التزلج على الجليد (سكاي ،24
ونادي سيدات الشارقة).

أما واجهة المجاز المائية فتوفر لألطفال
أماكن مزودة بأحدث التجهيزات التي
تجمع بين الترفيه والتعليم ،وتثير
فيهم الحماسة والحيوية.

نادي الشارقة للفروسية والسباق
06 531 1155
www.serc.ae

ائب

العجشارقة أرض
المغامرات

تتباهى الشارقة بتضاريسها الطبيعية الفريدة،
التي تستحق االستكشاف ،إذ تتيح لك االستمتاع بالصحراء
البكر النقية ،والواحات الغ ّناء ،والجبال الشامخة ،فض ً
ال عن
الشريط الساحلي الممتد على الخليج العربي ،والمحيط
الهندي.

www.sharjahmydestination.ae

واجهة المجاز المائية
06 552 1552
www.almajaz.ae
سكاي 24
06 556 0005
 7سيز دايفرز
09 238 7400
www.7seasdivers.com
النوخذة للمغامرات
050 721 8928
www.noukhada.ae
أوشن أدفنتشرز
06 568 0886
www.oceanadventuresuae.com
ايكو فينتشر
050 398 9354
www.ecoventureme.com
متاحف الشارقة
06 556 6002
www.sharjahmuseums.ae

أبرز

األنشــــطة

جدد نشاطك

احرص على أن تستمتع
باألنشطة التي ال ينبغي
أن تفوتك...

بفيض وافر من
تزخر الشارقة
ٍ
األنشطة ،سواء داخل الصاالت
المكيفة ،أو في الهواء الطلق؛
وفوق الماء وتحت سطحه،
وعلى الساحل وفي المناطق
الداخلية .وما عليك إال أن تنطلق
الستكشاف ذلك الكم الوفير
من األنشطة المتاحة ،والتمتع
بممارستها.

رفاهية ومتعة...
تستطيع السيدات االسترخاء
في مركز “سبا” الفاخر الذي
يضمه نادي سيدات الشارقة .

1

المرح في
صاالت
ٍ
مك ّيفة

من الرماية إلى البولينغ،
ومن التزلج على الجليد إلى
ركوب الخيل ،جدد نشاطك
في المرافق المريحة
والمكيفة ،التي تتوفر في
نادي الشارقة للجولف
والرماية ،ونادي سيدات
الشارقة ،أو نادي الشارقة
للفروسية والسباق.

أفضل مجموعة من
الشواطئ في المنطقة...

4
4

االسترخاء

2

أفضل
الشواطىء

5
64

اندفع وشق
عباب الماء

الكرات الملونة...

تعتبر الحديقة المخصصة للعبة
الحرب بالكرات الملونة “بينت بول”
في نادي الشارقة للجولف والرماية،
األفضل من نوعها على مستوى
المنطقة.

امتط “جت سكي”

واشرع في سباق تشق به عباب
الماء ،والرذاذ يتناثر من حولك ،وأنت
تمارس رياضتك المفضلة في بحيرات
الممزر على الساحل الغربي ،أو ت ّنعَ م
بسحر شاطئ خورفكان على الساحل
الشرقي.

صوب
ّ
نحو الهدف

مع امتداد الشريط الساحلي على
الخليج العربي والمحيط الهندي ،هناك
شواطئ في قلب مدينة الشارقة،
ومتنزهات خضراء وارفة الظالل على
ضفاف البحيرات الهادئة ،وبمحاذاة
الخلجان النائية.
استمتع بنزهة عند غروب الشمس
على شاطئ الفشت ،في الساحل
الشمالي للمدينة الباسمة ،و
شاهد الرياضات المائية على شاطئ
الشرقي E،أو,TIN
الساحلV TA
فيREUT
خورفكانEH
T TA
الجنوبT
شطرILEV
ويممMU
ذلكN TI،
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S
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كلباءULO،
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توجه إلى الماء واستمتع
بذلك الجانب البحري
الساحر من الشارقة...
انطلق في جولة بحرية على صفحة
مياه البحيرات ،والخور (استقل أحد
القوارب من منطقة القصباء أو بحيرة
خالد) لالستمتاع بالمناظر المدهشة
للمدينة ،واالطالع على تاريخها البحري
العظيم.
ومن جانب آخر ،فإن القيام بجولة
على أحد القوارب في الساحل الشرقي،
يمكن أن تقودك إلى الصحراء في
المناطق الداخلية ،أو تأخذك إلى
الشواطئ الخاصة ،لتمارس السباحة
وصيد السمك ،أو تقوم بنزهة في
أجواء تتسم بالسكينة والهدوء.

7
8
YMMOCM A TPULOD

استكشف

انطلق إلى كثيب الرمل
الضخم المعروف باسم
“بيج ريد” لتحظى بمغامرة
صحراوية ال تنسى.

3

ال ّتنزه على
متن القوارب

بادر إلى
الغوص

حق ًا إن عالم ما تحت الماء
مدهش يحبس األنفاس...
فاحرص على التوجه إلى مربى
الشارقة لألحياء المائية ،للتعرف
عن كثب على الحياة البحرية

المحلية في الشارقة،
قبل أن تنطلق إلى الغوص في األعماق،
أو الغطس السطحي لمشاهدة األسماك
االستوائية الرائعة ،والسالحف البحرية،
وأسماك القرش الحوت.

