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متعة لجميع
أفراد العائلة

تتباهى الشارقة بأنها حق ًا
ذلك الفردوس الذي ينعم
به جميع أفراد العائلة ،نظرا ً
لوفرة الحدائق العامة،
والشواطئ الساحرة،
ّ
والمناطق المخصصة للعب،
إضافة إلى ما يربو على 50
متحف ًا ووجهة جذب سياحي،
صممت لتلبية احتياجات
ُ
الزوار من مختلف األعمار.

تجارب نابضة بالنشاط...

األطفال محور االهتمام...

قضاء العطلة في الشارقة يبهج
األطفال ،ويزودهم بذكريات سعيدة
ال تُنسى.

نظرا ً لما توفره الشارقة من
كتب متميزة ،وجوالت سياحية
برفقة مرشدين يتسمون باللطف
والخبرة ،فإن جاذبية إمارة العلم
والثقافة تروق للصغار والكبار،
وتحظى بإعجابهم على حد سواء،
مع فارق بسيط يتمثل في زيادة
جرعة المرح بالنسبة لألطفال.

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae
متاحف الشارقة
06 556 6002
www.sharjahmuseums.ae
مركز الشارقة لالستكشاف
06 558 6577

تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
الخاص بمتاحف الشارقة ،لمعرفة
التفاصيل المتعلقة بتلك المتاحف
العديدة والمتنوعة ،وأماكن الجذب
السياحي التي تحفل بها اإلمارة،
التخاذ قرار حول األماكن التي تود
زيارتها ،خالل إقامتك في اإلمارة.

متحف الشارقة للفنون
06 568 8222
متحف الشارقة للخط
06 569 4561

خالف ًا لما يحدث في أماكن
كثيرة ،تشجع الشارقة
األطفال على لمس األشياء
الكتساب خبرة واقعية.
توجه إلى مزرعة األطفال حيث
يُتاح للصغار اللعب مع العديد من
الحيوانات األليفة ،ومشاهدتها
وهي تتناول طعامها.

فعاليات في غاية
التشويق والروعة...
تقام الفعاليات في جميع أنحاء
اإلمارة ،وال سيما القصباء ،وواجهة

الترفيه والمرح لكل
أفراد العائلة

تتمتع الشارقة بصيت طبّق اآلفاق ،باعتبارها الوجهة
األكثر اهتمام ًا بتوفير الترفيه والمرح للصغار عبر
تنوع وفير من أماكن الجذب السياحي الراقية.
ٍ

متحف الشارقة العلمي
06 566 8777

خبرة حسية مباشرة...

المجاز المائية ،واألماكن البارزة في مراكز
التسوق .تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني
www.sharjahmydestination.ae
لإلطالع على برنامج الفعاليات.

عجائب
شارقة
ال

كذلك يوفر مركز االستكشاف،
ومتحف العلوم ،العديد من
المناطق المخصصة لألطفال،
والتي تتيح لهم فرصة القيام
بتجاربهم ،وإطالق العنان
لخيالهم ،وطاقاتهم.

تشجيع التعليم
المصحوب بالمرح...

www.sharjahmydestination.ae

مركز الحياة البرية في شبه
الجزيرة العربية ومزرعة األطفال
06 531 1999/1127

تتسم األلعاب التعليمية في
مربى الشارقة لألحياء المائية،
وغيرها من أماكن الجذب
السياحي األخرى ،بقد ٍر كبيرٍ
من المرح والتسلية ،إلى درجة
ال يشعراألطفال فيها بعبء
التع ّلم ،وتحصيل المعرفة.

مربى الشارقة لألحياء المائية
06 528 5288
www.sharjahaquarium.ae
القصباء
06 556 0777
www.alqasba.ae

عروض مدهشة...
تقدم المتاحف ،ومنها متحف
العلوم على سبيل المثال ،عروض ًا
راقية تجمع بين اإلدهاش ،وإثارة
الخيال واإللهام.

واجهة المجاز المائية
06 552 1552
www.almajaz.ae
سكاي 24
06 556 0005
نادي سيدات الشارقة
06 506 7777
www.slc.ae

أبرز

الوجهات الجاذبة
للصغار

شاهد الحياة البرية واستمتع
بشعور الدهشة الغامرة...

تتيح لك زيارة مركز الحياة البرية،
ومزرعة األطفال المجاورة ،قضاء
يوم حافل بالمرح والتسلية في
ُمتن ّزه الصحراء بالشارقة.
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الحدائق
العامة
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المناطق
المخصصة
ّللعب

ينظم متحف الشارقة للفنون ،ومتحف
الشارقة للخط ،فعاليات فنية للصغار،
تُتيح لهم إظهار الجوانب اإلبداعية
في شخصياتهم.

صممت أماكن الجذب السياحي
بعناية خاصة ،إذ تتيح لروادها
الترفيه والتعلم ،فض ً
ال عن أنها
تحظى بشعبية لدى مختلف
األعمار والجنسيات.

يمكنك رؤية مختلف أنواع الطيور
والحيوانات المدهشة ،من
الفالمنكو
إلى الفهود ،وأسماك
القرش وحصان البحر.

وهناك أيضا مربى الشارقة
لألحياء المائية ،بموقعه
المتميز على الساحل ،ومرافقه
وتجهيزاته الراقية ،ناهيك عن
ساحر يحتضن متحف
شاطئ
ٍ
الشارقة البحري في الجوار.

أطلق ألطفالك العنان
لتفريغ طاقاتهم،
والترفيه عن أنفسهم
في إحدى المناطق
العديدة المخصصة
للّ عب ،والسيما القصباء،
وواجهة المجاز المائية.

الجمع بين التعليم
والترفيه...

فرص إلبداع األطفال...

مشاهدة
الحيوانات

سحر المساحات الخضراء...

تشتهر الشارقة بروعة حدائقها
العامة ،ومن بينها المنتزه المحاذي
لبحيرة خالد ،حيث تتوفر األراجيح،
والعجالت الدوارة ،والقطارات فض ً
ال عن
أول حديقة مائية في الشارقة .وهناك
أيض ًا متنزه الشارقة الوطني بمساحته
الشاسعة التي تشجعك على قضاء
يوم كاملُ ،مفعَ م بالمرح والتسلية.
ٍ

أحدث المرافق
والتجهيزات...

يضم متحف الشارقة للعلوم،
ومركز االستكشاف أحدث
المرافق والتجهيزات التي تشجع
األطفال على معرفة المزيد عن
العلوم والعالم المحيط بهم.

التعلم
المصحوب
بالمرح

استكشاف
العلوم

أماكن
الترفيه
والمرح

يتوفر في مراكز التسوق العصرية،
والحدائق العامة في الشارقة ،ركن
للمالهي يتميز باأللعاب واألنشطة
والممرات المقنطرة ،التي تبهج
الصغار وتتيح لهم قضاء وقت
حافل بالتسلية والمرح.

إمارة المهرجانات...

نظرا ً لما تحتضنه الشارقة من
كرنفاالت ومواكب استعراضية،
وعروض فنية رائعة ،فقد أصبحت
تعرف بإمارة المهرجانات .وخصصت
لألطفال نصيب ًا وافرا ً من االهتمام
في جميع المهرجانات الرائعة التي
تنظم على مدار العام.

فاحرص على اصطحاب أطفالك
لحضور مهرجان الشارقة المائي في
ديسمبر ،أو مهرجان أضواء الشارقة
في فبراير ،أو عروض التسوق التي
تقام في الشتاء والصيف.

5

فعاليات
فنية

المهرجانات

اغتنم فرص
الترفيه والمرح...

للحصول على المزيد من المعلومات
عن األنشطة والفعاليات المتعلقة
بالترفيه العائلي ،إضافة إلى التفاصيل

الخاصة بوجهات الجذب السياحي ،بما في
ذلك الخرائط ومواعيد الزيارة والرسوم.
تفضل بزيارة الموقع االلكتروني:
www.sharjahmydestination.ae

