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عالمية

عروض ترفيهية مسلية...
أطلق لنفسك العنان لإلعجاب
بتراقص النوافير في واجهة
المجاز المائية ،والتقنيات الرفيعة
لعروض األنوار المتأللئة في
مهرجان أضواء الشارقة.

مع ذلك المشهد الرائع
للمطاعم التي تقدم أشهى
األطباق ،والمقاهي الثقافية
الحافلة بالنشاط ،ودور
السينما ،والمسارح ،وصاالت
العرض الفني ،والمهرجانات،
فض ً
ال عن المناطق
المخصصة للفنون والتراث،
ٌ
حدث
هناك في الشارقة دائم ًا
مثير ،يناسب جميع األعمار.

وانتشارها أكشاك بيع “الهوت دوغ”
في نيويورك .وتنتشر في الشارقة

واجهة المجاز المائية
06 552 1552
www.almajaz.ae

أينما ذهبت في الشارقة ،ستجد
من األطعمة ما يناسب ذوقك.
تتباهى الشارقة بشهرة واسعة
في مجال فنون الطهي وتنوع
المأكوالت العالمية ،وذلك بفضل
موقعها االستراتيجي ،وطيبة
أهلها واحترامهم لثقافة اآلخر.

عاصمة
متنوعة الثقافات

ما زالت الشارقة حتى اليوم محافظة على تجارتها
بالبهارات والتوابل الفريدة ،ناهيك عن العديد من
أصناف المواد الغذائية ،ما يتيح لك تذوق المأكوالت
الشهية من مختلف أنحاء المعمورة.

سينما نوفو بحيرة خالد
06 556 3300
www.novocinemas.com

خصص بعض الوقت لقضاء
مقهى ،أو
لحظات بهيجة في
ً
صالة عرض فني ،أو متحف .وال
داعي للعجلة والتسرع ،ألن هذه
األماكن عادة ما تبقى مفتوحة
حتى وقت متأخرمن اليوم.

من المطاعم الراقية إلى
مقاهي الصيادين ذات الطابع
الريفي البسيط ،تتضمن وجبات
المأكوالت مختلف أنواع األطعمة،
ابتداء بأطباق المأكوالت العربية
ً
األصيلة ،إلى أشهر األطباق التي
تحمل أسماء عالمية .ومن
الوجبات الصينية السريعة
إلى المطاعم الروسية.

أيضا مجموعة استثنائية من محالت
“اآليس كريم” والحلويات ،حيث
يمكنك العثور على أفضل تلك
المحالت في القصباء ،وواجهة المجاز
المائية.

القصباء
06 556 0777
www.alqasba.ae

االسترخاء...

نكهات عالمية...

الطعام...
أكشاك
with many
attractions.
تقدمa
uniquely
diverse
coastline
باألكشاك التي
الشارقة
تشتهر
الشاورما في
أفضل وأشهى
TO THE
أنواع– EAST
Sharjah
has
شهرتها
تماثل في
والتي
المنطقة،
FROM
THE
WEST
COAST

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae

عجائب
شارقة
ال

سينما نوفو ميغا مول
06 575 1888
www.novocinemas.com

www.sharjahmydestination.ae

سينما نوفو صحارى
06 531 6500
www.novocinemas.com

مأكوالت طازجة...

سينما ستار صن بليكس
06 532 7555

تنتشر المخابزالرائعة في معظم
أحياء الشارقة ،لذا إذا كنت تتمتع
بذوق متميز ،فما عليك سوى
زيارة أحد هذه المخابز لتتذوق
أشهى الحلويات التي تقدم طازجة
من الفرن.

مؤسسة الشارقة للفنون
06 568 5050
www.sharjahart.org
متاحف الشارقة
06 556 6002
www.sharjahmuseums.ae

منتجات طبيعية...
تحظى المنتجات الطبيعية المحلية
بتقدير المستهلكين ،والسيما تلك التي
تأتي من المزارع المنتشرة في الواحات
الواقعة ضمن المناطق الداخلية من
اإلمارة
(ننصحك بزيارة منطقة الذيد) ،إلى جانب
المأكوالت البحرية الطازجة ،التي يتم
اصطيادها من المحيط الهندي والخليج
العربي.

متحف الشارقة للفنون
06 568 8222

مائدة ت َُح ّف بها
المناظر الخالبة...
استمتع بتناول الطعام بجانب
الشاطئ ،أو على ضفاف بحيرة خالد.

متحف الشارقة للخط
06 569 4561
مركز مرايا للفنون
06 556 6555
www.maraya.ae

أبرز

أماكن التنزه

أجواء عابقة بالروائح
الزكية...

أما أسواق المواد الغذائية،
فتخصص أماكن صغيرة تقدم
فيها المنتجات الطازجة.

مأكوالت بحرية شهية...

1

استمتع بمذاق األطباق المحلية
أثناء زيارتك للشارقة .ويمكنك
التوجه إلى األكشاك التراثية إبان
المهرجانات والفعاليات ،حيث ُيقدم
لك الطهاة األطعمة الشهية التي
يتم تحضيرها أمامك مباشرة.

توجه إلى األسواق الشعبية،
ومراكز التسوق األخرى ،واستمتع
قدم
بعبير األجواء قبل أن ُي ّ
لك الطعام أو الشراب في تلك
األماكن الفريدة الطابع.
فهناك المقهى التراثي في
سوق العرصة ،واألكشاك
العديدة التي تقدم الطعام
في السوق المركزي ،إضافة
إلى األماكن األخرى في معظم
األسواق الشعبية بالشارقة.

في الهواء
الطلق

والئم تراثية...

2

المرح للجميع...
ُعد الفعاليات والمهرجانات
ت ّ
المثيرة لإلعجاب وجهات
سياحية في حد ذاتها ،حيث تجمع
بين الرياضة ،والفن ،والدراما،
والترفيه ،وتناول المأكوالت
اللذيذة ،إضافة إلى التسوق...

7 6
األسماك

عد إحتساء القهوة من العادات
ُي ّ
الرئيسة التي يتسم بها نمط
الحياة المحلية ،فال غرابة أن
تحظى المقاهي بشعبية مزدهرة
في هذه المنطقة.

األسواق

نظراً لما تتمتع به الشارقة من
شريط ساحلي على الخليج العربي
والمحيط الهندي ،فإن زيارة أحد
أسواق السمك ،والسيما تلك
الواقعة على الميناء في الساحل
الشرقي ،تتيح لك التعرف على
نمط حياتي فريد ،ذي طابع خاص.

ُعد القصباء وواجهة المجاز
ت ّ
المائية موقعين مثاليين
للجلوس في الهواء الطلق،
ومشاهدة عالم نابض
بالنشاط والحيوية.

ثقافة القهوة األصيلة...

المهرجانات

فاحرص على حضور مهرجان
أضواء الشارقة في فبراير ،وأيام
الشارقة التراثية في مارس،
ومهرجان الشارقة المائي في
ديسمبر ،وغيرها من الفعاليات
التي تجري في القصباء ،وواجهة
المجاز المائية ،على مدار العام.

3
5 4
8
المأكوالت
العربية

القهوة

الصحراء

النزهة

الحدائق والشواطئ...

تمتاز أماكن التنزه العامة بنظافنها
وجمال أجوائها ،فال تفوتك فرصة
االستمتاع بالمناطق الجذابة في
متنزه الشارقة الوطني.

تجربة التُنسى...
شارك في إحدى رحالت السفاري
التي تنظمها شركات السياحة
في الصحراء ،حيث يمكن أن
تختتم يومك بعشاء فاخر،
مصحوب ببرنامج ترفيهي
ٍ
ناء.
مدهش ،في مخيم صحراوي ٍ

