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عجائب
الطبيعة

من الخليج العربي إلى المحيط
الهندي ،ومن كثبان الصحراء
إلى قمم الجبال ،تتنوع المناظر
الطبيعية المذهلة في إمارة
الشارقة التي توفر موطنا
لمجموعة رائعة من أنواع
الحياة البرية ،وتتيح للزائر تجارب
مثيرة وحافلة بالمغامرة.
لمعرفة المزيد من التفاصيل
يمكنك زيارة الموقع
www.sharjahmydestination.ae
أو االتصال بإحدى الشركات
المنظمة للجوالت السياحية.

سحر الحيوانات...
استمتع بمشاهدة الحيوانات المحلية
المتنوعة األجناس واألشكال ،في
مركز حيوانات شبه الجزيرة العربية.

تنوع مفعم
بالحيوية الجذابة...
الشارقة موئل طبيعي لتنوع
مذهل من أصناف الحياة النباتية
والحيوانية ،التي تشمل طيف ًا واسع ًا
من الثدييات الكبيرة إلى الطيور
المهاجرة ،ومن الزواحف المراوغة إلى
الحياة البحرية الغريبة...
وفي هذا المجال يتيح متحف
الشارقة للتاريخ الطبيعي ،والمتحف
النباتي فرصة االطالع عن كثب ،على
تلك الروائع التي تتميز بها المنطقة.
إن رغبت في الجمع بين المعرفة
والتدريب العملي ،عليك التواصل مع
خبراء التعليم والمغامرات الطبيعية
في مراكز الدراسات الميدانية.

مناظر طبيعة مدهشة...

مركز الشارقة لإلتصال
800 80 000
www.sharjahmydestination.ae

من أعالي جبال الحجر الشاهقة،
إلى أعماق الخليج العربي ،ومن
الكثبان الصحراوية القاحلة ،إلى
الواحات الغ ّناء الوارفة الظالل
بأجوائها اللطيفة المنعشة...
يمكنك استكشاف الشارقة
برفقة خبير من األدالء السياحيين
المحترفين ،فتتبدى لك كنوز
هذه األعجوبة الطبيعية في
المنطقة العربية ،بروعة ال مثيل
لها على سطح البسيطة.

البيئة العذراء...
مياه نقية كالبلور الشفاف ،وجبال
تعانق البراري ،وصحراء ما زالت
محتفظة بنظافة أجوائها وبيئتها
الفطرية ،رغم توالي السنين عبر
التاريخ .وما عليك سوى االتجاه
شرقا إلى خورفكان للتمتع بذاك
الجمال الالمتناهي من الشواطئ
المتناثرة ذات الرمال البيضاء ،والبحر
المتألق بمياهه الفيروزية اللون.

تتباهى اإلمارة بسحر خاص بفضل
ما تتمتع به من طبيعة تجمع بين
المناطق الجبلية ،والشواطىء
الرملية ،وغنى الحياة البحرية،
ما يجعلها جنة حقيقية.

مربى الشارقة لألحياء المائية
06 528 5288
www.sharjahaquarium.ae

موئل طبيعي فريد

تحتضن الشارقة تنوع ًا ال مثيل له من الحياة البرية،
بما في ذلك طائر الرفراف ذو الطوق األبيض ،والذي
يُعدّ من أندر الطيور في العالم.

متحف الشارقة للتاريخ الطبيعي
والمتحف النباتي
06 531 1411

التاريخ الطبيعي...
يمكن العثور على البقايا األحفورية
لحقبة ما قبل التاريخ ،في المنطقة
التي تحتضن (صخرة المستحاثات).
انظر النشرة الخاصة بمتحف
الشارقة للتاريخ الطبيعي.

مركز الحياة البرية في شبه
الجزيرة العربية ومزرعة األطفال
06 531 1999/1127
مركز العوضي للدراسات
الميدانية
04 455 8777
www.ecoventureme.com

مشاهد الحياة البرية...

مشهد الغروب الساحر...

احرص على أال تفوتك المشاهد
الرائعة للحياة البرية والبحرية،
سواء ما هو منها تحت الماء
ً
أو على صفحته ،فض ً
عما في
ال ّ
الصحراء أو أعالي الجبال.

ال تفوت عليك فرصة االستمتاع
بذلك العرض الطبيعي لضوء
الشمس الباهر األلوان ،عند
الغروب قبيل الغسق.

وإن كان لديك شغف بمشاهدة
الحيوانات البحرية ،واالقتراب منها،
فاغتنم
الفرصة ،واتجه إلى الساحل الشرقي،
لتستمتع بتجربة الغطس تحت
الماء ،أو الغوص في األعماق،
أوالتجديف على متن قارب
“الكاياك” عبر غابات أشجار القرم
في خور كلباء ،أو تجربة ركوب
الخيل عبر الصحراء ،أو اصطحاب
الصغار إلى مزرعة األطفال .

عجائب
شارقة
ال

www.sharjahmydestination.ae

 7سيز دايفرز
09 238 7400
www.7seasdivers.com
”دايفرز داون”
09 237 0299
www.diversdown-uae.com
النوخذة للمغامرات
050 721 8928
www.noukhada.ae

معرفة مباشرة
بالموئل الطبيعي...

“أوشن أدفنتشرز”
06 568 0886
www.oceanadventuresuae.
com

توجه إلى مركز الحياة البرية في شبه
الجزيرة العربية ،لتتعلم الكثيرعن
األنواع الرئيسة من الكائنات الحية في
موطنها األصلي.

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

روائع

الحياة البرية

توجه
إلى البرية

احرص على ّأل تفوتك فرصة
االستمتاع بروائع الحياة
البرية في الشارقة...
إذ إن هناك الكثير من العجائب
المحلية الفريدة ،والمناظر
الطبيعية الخالبة التي تنتظر من
يكتشفها.
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الفهود

1

الجبال

شارك في إحدى رحالت
السفاري التي تنظمها
الشركات السياحية،
لتستكشف الواحات
الهادئة بين التالل ،والمزارع
الوارفة الظالل في أحضان
جبال الحجر المهيبة.

2

السالحف
البحرية

الحياة البحرية في الشارقة
تأسرك بسحرها...
ال تقتصر مشاهدة السالحف البحرية
على الغواصين وحدهم ،بل غالباً
ما يصادف أولئك الغطاسون تحت
سطح الماء ،ومن هم على متن
زوارق الكاياك ،تلك المخلوقات
البديعة ،وهي تسبح على مسافة
قريبة.

3

الشواطئ

تتميز شواطئ الشارقة بتنوع ال
يضاهى على مستوى المنطقة...

من مساحات الرمال البيضاء الشاسعة
إلى الخلجان المتوارية خلف صخور
الشاطئ ،هناك ما يرضي جميع األذواق،
ويلبي مختلف التطلعات .ولعل خير
شاهد على ذلك ،مدينة خورفكان على
الساحل الشرقي ،بشاطئها المثالي،
الذي يتيح لمرتاديه االستمتاع بجمال
الطبيعة ،وممارسة األنشطة البحرية
المتنوعة.

ويمكن للمرء أن يشاهد أيض ًا أنواعا
جذابة من الكائنات البحرية األخرى
بما فيها أسماك القرش الحوت،
ذات,
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الفهد العربي الجميل من أندر
الحيوانات في العالم...
تشتهر الشارقة بمبادراتها الرائدة
في الحفاظ على الكائنات الحية
المعرضة لخطر اإلنقراض ،ومواصلة
األبحاث المتعلقة بتكاثرها .وجدير
بالذكر أن مركز الشارقة إلكثار
حيوانات شبه الجزيرة العربية
المهددة باالنقراض يولي إهتماماً
كبيراً بالفهد العربي ،حيث أطلق
برنامج ًا ريادي ًا على مستوى العالم في
َ
يتبق على
هذا اإلطار ،والسيما أنه لم
قيد الحياة إال حوالي مئتي فهد عربي
في هذه المنطقة.
يمكنك مشاهدة هذه القطط
الضخمة الرائعة ،في مركز حيوانات
شبه الجزيرة العربية بالشارقة.
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الجمال
ِ

4

الصحراء

سحر البادية...

شارك في إحدى رحالت السفاري
التي تنظمها الشركات السياحية،
وتمتع بتجربة استكشاف ال
تنسى ،لمعالم الصحراء وأجوائها
المدهشة.

كائنات مميزة...

تعتبر غابة أشجار القرم على
خور كلباء ،في أقصى شمال
المحيط الهندي ،األقدم من
نوعها في العالم...

يعد الجمل رمزا ً للمنطقة العربية ،ويمكن
االتفاق مع إحدى الشركات السياحية التي
تتيح لك تجربة ركوب سفينة الصحراء ،كما
تستطيع مشاهدة سباق الهجن خالل أشهر
الشتاء في منطقة الذيد.
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غابات
أشجار
القرم

هذه المحمية الطبيعية موئل
فريد ال يقدر بثمن ،ألنها تمثل
المالذ األخير لطائر الرفراف ذي
الطوق األبيض ،والذي يعد من أندر
الطيور في العالم .وإذا كنت برفقة
دليل سياحي بارع  ،في منطقة
خور كلباء على الساحل الشرقي،
ربما يحالفك الحظ ،فتشاهد طائر
الرفراف بريشه الفيروزي ،وكذلك
الصداح المعرض أيضا
الطائر
ّ
لخطراإلنقراض.

