


Shurooq launched the Sharjah Collection, a boutique 
hotel concept, as part of its ongoing strategy to 
promote the Emirate as one of the region’s leading 
cultural tourist spots.

Mysk by Shaza is a bold and friendly theatre of life 
that puts the spotlight on the ever-evolving Arabian 
Lifestyle. Shaza is named after a fragrance that 
travels on the Eastern winds - a dream made with 
the base note of musk. Mysk is a fresh breeze that 
carries the essence of Shaza’s fragrance. It adds a 
signature aroma to the theatrical experience of life. 
Mysk is a theatre of life, where culture and heritage 
take the guest on a festive journey filled with joviality 
and excitement.

The Sharjah Collection unveils the soul of Sharjah 
and reveals the essence of this Emirate through 
the balance of luxurious accommodation, heritage, 
Arabian culture and hospitality, adventure and 
intimate encounters with the natural landscape. It is 
a group of distinctive boutique hotels and ecoretreats 
purposefully located in key locations throughout the 
Sharjah Emirate that will take you on an exquisite 
journey on the Eastern winds and sands of time. 
Mysk Kingfisher Retreat, Mysk Al Badayer Retreat,  
Mysk Al Faya Retreat and Mysk Moon Retreat are 
hallmarks of Sharjah’s identity each with its own 
distinctive allure. At any of the Sharjah Collection 
accommodations, you will enjoy an illustrious 
experience that will leave you breathless, nostalgic, 
enchanted and bringing back cultural riches.

أطلقــت شــروق مجموعــة الشــارقة، وهــي سلســلة فنــادق فاخــرة، 
مــن  كواحــدة  اإلمــارات  لترويــج  المســتمرة  سياســتها  مــن  كجــزء 

الوجهــات الســياحية الثقافيــة الرائــدة فــي المنطقــة.

مســك مــن شــذا هــو مســرح حيــاة جــريء وودود يســلط الضــوء 
علــى أســلوب الحيــاة العربــي المتطــور باســتمرار. تــم تســمية شــذا 
علــى اســم عطــر يســافر علــى الريــاح الشــرقية - حلــم تــم صنعــه 
باســتخدام النوتــة األساســية للمســك. مســك هــو نســيم منعــش 
الحيــاة  تجربــة  إلــى  عبيــرًا حصريــًا  الشــذا فيضفــي  يحمــل جوهــر 
المســرحية. ُولــد مســك مــن قلــب الثقافــة العربيــة، غيــر أنــه فنــدق 
متمّيــز إذ يجّســد تطــور الثقافــة الديناميكــي والتغّيــرات المتواصلــة 

والمعاصــرة.

مجموعــة الشــارقة تســلط الضــوء علــى جوهــر إمــارة الشــارقة مــن 
خــال تــوازن اإلقامــة الفاخــرة والتــراث العريــق والثقافــة العربيــة 
الفنــادق  مــن  إنهــا مجموعــة  المغامــرة.  وحــب  الضيافــة  وحســن 
المميــزة، المــاذات البيئيــة والنــزل الواقعــة فــي جميــع أنحــاء إمــارة 
الشــارقة والتــي تأخــذك فــي رحلــة رائعــة مــع الريــاح الشــرقية ورمــال 
ــزل الرفراف،مســك واحــة البداير،مســك  ــر مســك ن الوقــت. ويعتب
لهويــة  المميــزة  الســمات  مــن  القمــر  نــزل  الفايــة ومســك  نــزل 
الشــارقة التــي تتمتــع بجاذبيــة مميــزة خاصــة بهــا. فــي أي نــزل تختــار 
مــن مجموعــة الشــارقة، ســتختبر تجربــة رائعــة تخطــف أنفاســك 
وتدهشــك فتشــعر بســحر الثــروات الثقافيــة الــذي يظــل عالقــا فــي 

ــع حواســك. عقلــك وقلبــك وجمي

sharjah
collection

مجموعة
 الشارقة



مفتاح الى اسلوب الحياة والثقافة االماراتي
Door to dunes & Emirati lifestyle



Onsite and offsite 
experiences

 التجارب واألنشطة 
داخل وخارج النزل



Stargazing
Enjoy a starry night  literally counting the 
stars under a pollution free evening.

Movie under the stars
An al fresco film under the glittering  
canopy of stars.

تأمل النجوم 
 يأتي الليل بعد النهار ليعلن بداية السكينة و الهدوء، 
 و تأتي معه النجوم،و السماء المرصعة بالنجوم في 

أمسية خالية من الضوضاء و التلوث.

فيلم على الكثبان الرملية
 استمتعوا بمشاهدة فيلم في الهواء الطلق تحت 

النجوم المتأللئة.

Henna
A cultural tradition and ritual of  
intricate designs varying from classic  
to contemporary.
Upon request and pre-booking is required.

Falcon Show
Falcons and falconry were entwined with 
Emirati culture for thousands of years. Enjoy 
a falcon show each evening while emersing 
yourself in the beauty of the desert views

نقش الحناء
يعتبر نقش الحناء من التقاليد الثقافية العريقة الضاربة 
في عمق المنطقة حيث غالبًا ما تتزين النساء بنقوش 

الحناء التي تختلف من الكاسيكية إلى العصرية.
يتطلب الحجز المسبق.

عرض الصقور
كانت الصقور والصيد بالصقور متازمة مع الثقافة 

اإلماراتية آلالف السنين. إستمتع بمنظر الصحراء 
الخاب عند مشاهدتك عرض الصقور يوميا كل مساء.  

Rates are inclusive of taxes. Above experiences are 
subject to availability and weather conditions.

األسعار أعاه تشمل الضرائب. تخضع األنشطة المذكورةأعاه 
حسب التوفر والظروف الجوية.

التجارب و االنشطة داخل النزل
Onsite experiences 

Nature الطبيعة

Culture الثقافة



Bonfire
Roast bonfire favorites while enjoying a live 
show and the warmth of the bonfire in the  
cool desert dunes.

AED 100 per person 

Archery
Discover the joy of losing a perfectly aimed 
arrowat your target under the keen eye of  
our experts.

AED 150 for Adults and  
AED 75 for kids below 12yrs

Table Tennis 
Table tennis is a sport for everyone. Kids, young 
and old people can enjoy the game equally. 

Gym
The mixed gym is located on the ‘Al Nadi’. 
Equipped with state-of-the-art equipment, 
the gym is only accessible to retreat residents 
operating 24 hours.

Darts
The historic game of darts has always been a 
classic game to perfectly furnish a fun filled 
gaming room. Sharpen your aiming skills and 
score points with every dart hitting the target. 

موقد النار 
استمتعوا بتناول المشاوي المفضلة لديكم أثناء االستمتاع 

بعرض حي حيث يغمركم ودفء الموقد في الكثبان 
الصحراوية الباردة. 

100 درهم للشخص الواحد

الرماية
اكتشف متعة إطاق السهم الموجه بدقة نحو

الهدف تحت اشراف العين الخبيرة لمدربينا.
 150 درهم للشخص الواحد 

و 75 درهم لاطفال دون 12 سنه

تنس الطاولة
 تنس الطاولة رياضة الجميع. يمكن لألطفال والشباب 

والكبار االستمتاع بهذه اللعبة في اجواء حماسية.

النادي الرياضي
 صالة األلعاب الرياضية المختلطة ’النادي‘ وهي صالة مجهزة 

 بأحدث المعدات. النادي الرياضي متاح فقد للمقيمين في 
النزل و هي متاحة على مدار الساعة.

لعبة رمي السهام
هذه اللعبه التاريخيه كانت دائما لعبه كاسيكيه ممتعة في 

غرفه االلعاب،ّطور مهاراتك في التصويب مع تسجيل النقاط 
مع كل سهم يصيب الهدف

Rates are inclusive of taxes. Above experiences are 
subject to availability and weather conditions.

األسعار أعاه تشمل الضرائب. تخضع األنشطة المذكورةأعاه 
حسب التوفر والظروف الجوية.

Adventure المغامرات



Basketball
Play while you stay! Enjoy a game of basketball, 
slam-dunk on your rivals or practice your free 
throws at the basketball area we have at Mysk Al 
Badayer Retreat.

Voleyball
Rally your crew for a no-holds-barred volleyball 
match with the backdrop of magical dunes. 

Kids activities
Your children can enjoy a fun filled day in our kids 
area with movies, colouring, puzzles, mini bowling 
and many others.

Indoor Pool
A beautiful pool is located on the ground floor of 
Al Nadi Court. It operates from 6am until 10pm for 
the convenience of the retreat guests, exclusively 
for ladies.

Guided Cycle Tour
Exhilaration has a new name as you explore
Al Badayer Retreat on a bike. Each tent is
equipped with fat bikes, go around and explore
the nature while enjoying your bike ride.

AED 50 per person for a 2.5 km dune cycle

Outdoor and kids pool 
Outdoor and kids pool. Sparkling beneath the palm 
trees and plentiful sunshine, the outdoor pool at 
Mysk Al Badayer Retreat is the perfect spot to 
relax and unwind. Make a splash or soak up in the 
sun while overlooking the red desert dunes.

كرة السلة
 العب خال إقامتك! إستمتع بلعبة كرة السلة الممتعة 

 ونافس اصدقائك أو تدرب على رمي الكرات في 
المنطقة المخصصة لدينا في مسك واحة  البداير

كرة الطائرة
 إجمع فريقك الخاص لكرة الطائره لخوض مباراة شيقة 

خلف الكثبان الرمليه الساحرة

أنشطة األطفال
 يمكن ألطفالك االستمتاع بيوم ممتع مليء باأللعاب 

 المذهلة  في منطقة األطفال مع األفام والتلوين 
واأللغاز والبولينج المصغرة وغيرها الكثير 

المسبح الداخلي 
يقع حمام السباحة الجميل في الطابق األرضي من 

 النادي. حمام السباحة متاح من الساعة 6 صباًحا حتى 
 الساعة 10 مساًء بما يتناسب مع راحة الضيوف، 

ويكون استخدام المسبح الداخلي حصريًا للسيدات

جولة إرشادية بالدراجات الهوائية
للبهجة عنوان آخر عندما تكتشفون واحة البداير على متن
الدراجات الهوائية. تم تجهيز كل خيمة بدراجة فات بايك،
استمتعوا باستكشاف المناظر الطبيعة الخابة والحياة

البرية بينما تتجولون بالدراجات الهوائية المخصصة لكم.
50 درهم للشخص لكل 2.5 كيلومتر على الكثبان الرملية.

مسبح خارجي للكبار واألطفال
تحت ظل أشجار النخيل الرائعة وأشعة الشمس الدافئة ، ُيعد 

حّمام السباحة في مسك واحة البداير المكان المثالي لإلسترخاء.
إنغمس تحت أشعة الشمس والهواء الطلق المطل على الكثبان 

الرملية الساحرة لصحراء البداير.

Rates are inclusive of taxes. Above experiences are subject to 
availability and weather conditions.

األسعار أعاه تشمل الضرائب. تخضع األنشطة المذكورةأعاه حسب التوفر 
والظروف الجوية.



Shalimar
The Shalimar Lounge is perfect for sunsets and 
specialty signature mocktails, with a seating 
capacity of 24 pax indoor and outdoor. Shalimar 
can also be booked privately for groups.

Al Bury Romantic Dinner 
Sit atop the retreat and enjoy the panoramic views 
with this romantic culinary experience at Al Bury.

AED 1000 per couple

Private BBQ Dinner
We prepare your BBQ corner with a choice of 
meat or freshly sourced fish and seafood from 
local market to create an excellent variety for your 
private poolside BBQ. 

AED 370 per person

Arabic Majlis 
Enjoy a delightful meal with top-tier hospitality and 
an authentic desert experience at Al Madam Majlis. 

عشاء برج البوري الرومانسي 
تمتعوا بهذه الجلسة فوق قمة برج البوري واستمتعوا بالمناظر 

البانورامية مع تجربة الطهي الرومانسية لدى البوري.
1000 درهم للشخصين.

عشاء المشاوي الخاص 
سوف نقوم بإعداد ركن الشواء الخاص بك مع مجموعة مختارة 

من اللحوم أو األسماك الطازجة والمأكوالت البحرية من السوق 
المحلي لنوفر لكم مجموعة متنوعة وممتازة لتستمتعوا بشوائها 

بالقرب من المسبح.
370 درهم للشخص الواحد 

المجلس العربي
استمتع بوجبة لذيذة مع ضيافة من الدرجة األولى تقدم في 

اجواء صحراوية أصيلة في مجلس المدام.

 

السبا 
سيتم إفتتاح مركز السبا الحديث خال الربع الرابع من عام 

2021 وسيقدم خدمات الحمام،غرف عاج وصالون للشعر 
واألظافر

شاليمار
يعتبر الونج شاليمار المكان المثالي لإلستمتاع بمنظر غروب 

الشمس مع تجربة الموكتيات الخاصة بشاليمار. يستقبل 
شاليمار 24 ضيفًا في الصالة الداخلية و 24 ضيفًا في الساحة 

الخارجية. مع إمكانية حجز شاليمار للمجموعات بشكل خاص

Rates are inclusive of taxes. Above experiences are 
subject to availability and weather conditions.

األسعار أعاه تشمل الضرائب. تخضع األنشطة المذكورةأعاه 
حسب التوفر والظروف الجوية.

Spa 
The state of the art SPA is to open during Q4 of 
2021 and will have hamam, treatment rooms, hair 

and nails salon.

Food and Beverage المأكوالت والمشروبات



التجارب و االنشطة الخارجية
Offsite experiences 

Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Mleiha Adventures 
The attraction in the Emirate of Sharjah that blends 

history, nature and culture with exceptional quality 

and warm hospitality to create a unique leisure 

experience in a spectacular natural setting. 

• Archaeological Tours – AED 180 per person 

• Trekking Tours – AED 200 per person 

• Camel Rock Tour – AED 90 per person 

• Dune Buggy Adventures – 150 per person 

• Trekking – AED 50 per person 

• Overnight Camp – AED 350 per person 

• Dune Buggy – AED 150 per person 

• Horse Riding Adventures – AED 100 per person 

• Sunset Lounge Escapes – AED 170 per person 

• Stargazing – AED 125 per person 

Big Red Adventures
Experience action-packed adventures by bashing 

the sand dunes in high-speed quad bikes and dune 

buggies. For your convenience a Big Red Adventure 

Desk is located at Al Badayer Retreat and can assist 

with direct bookings. 

• Sprint Buggy Tour – AED 1300 per hour 

• Quad Biking Tour – AED 650 per hour 

• Night Raid Buggy Tours – AED 800 per hour

• Dune Bashing – AED 1600 per hour 

مغامرات مليحة
تمزج عروض الجذب السياحي في إمارة الشارقة بين التعرف على 

أصالة التاريخ وسحر الطبيعة وعراقة الثقافة مع الجودة وحفاوة 
الضيافة لخلق تجربة ترفيهية استثنائية في بيئة طبيعية ومذهلة.

•  جوالت أثرية - 180 درهم للشخص 

•  الرحات البرية - 200 درهم للشخص

•  جولة صخرة الجمل - 90 درهم للشخص

•  مغامرات الدراجات الرملية - 150 درهم للشخص 

•  الرحات - 50 درهم للشخص

•  المخيم الليلي - 350 درهم للشخص 

•  الدراجات الرملية- - 150 درهم للشخص 

•  ركوب الخيل - 100 درهم للشخص 

•  استراحة غروب الشمس - 170 درهم للشخص

•  مراقبة النجوم  - 125 درهم للشخص

المغامرات الحمراء الكبرى 
جرب المغامرات المليئة بالحركة من خال تحدي الكثبان الرملية 

بالدراجات الصحراوية عالية السرعة و دراجات الكثبان الرملية. لراحتكم 
يوجد مكتب المغامرات الحمراء الكبرى Big Red Adventureفي 

واحة البداير، حيث سيقوم الموظفون بمساعدتكم في الحجوزات 
المباشرة.

•  جولة سبرينت باجي - 1300درهم في الساعة
•  جولة الدراجات الرباعية - 650 درهم للساعة

•  جولة ليلية في عربات الباجي - 800 درهم للساعة
•  تحدي الكثبان الرملية - 1600 درهم للساعة

Adventure المغامرات



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Golden Desert
•  Kids Quads - AED 90 per hour

•  Single Qaud - AED 250 per hour

•  Double Quad - AED 350 per hour

•  Double Dune Buggie - AED 650 per hour

•  Four Seater Dune Buggie -AED 750 per hour

•  Sand Boarding - AED 50 per hour

Sharjah Desert Park
This specialized nature reserve is home to a  

number of fun attractions, including a wildlife centre, 

botanical gardens, a children’s farm, and more. 

AED 15 per person 

Sharjah Desert Paragliding
Fly like a bird with an exciting Paragliding session

in the desert. The Sharjah desert paragliding

experience begins with a visit to Mleiha

Archaeological center where guests can learn

more about the traditional Emiratis. 

AED 399 per 15 mins per person

المغامرات الحمراء الكبرى 
•  جولة سبرينت باجي - 90درهم في الساعة
•  جولة الدراجات الرباعية - 250 درهم للساعة

•  جولة ليلية في عربات الباجي - 350 درهم للساعة
•  تحدي الكثبان الرملية - 650 درهم للساعة

•  جولة ليلية في عربات الباجي - 750 درهم للساعة
•  تحدي الكثبان الرملية - 50 درهم للساعة

منتزه الشارقة الصحراوي
 تعد هذه المحمية الطبيعية مركزًا لعدد كبير من االنشطة 

 الترفيهية، بما في ذلك مركز الحياة البرية والحدائق النباتية 
ومزرعة األطفال والمزيد.

15 درهم للشخص

الطيران الشراعي في صحراء الشارقة
استمتع بالطيران في صحراء الشارقة مثل الطيور في جلسة مميزة 

من الطيران الشراعي في الصحراء. تبدأ المغامرة بزيارة الى مركز 
مليحة األثري في صحراء الشارقة حيث يمكن للضيوف معرفة المزيد 

عن العادات والتقاليد اإلماراتية.
15 دقيقة- 399 درهم 



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Abandoned Village in Sharjah
Just outside of the town of Al Madam in the emirate  
of Sharjah, a village lies abandoned, covered in sand 
from years of neglect. According to locals, the village 
was inhabited by the Al Kutbi tribe but no one is  
really sure why they left. 

القرية المهجورة في الشارقة
مباشرة خارج بلدة المدام في إمارة الشارقة، توجد قرية الغريفة 
 المهجورة، وقد طمست الرمال معظم معالمها كأن لم يسكنها 
 بشر. وفقا ألقوال السكان المحليين، كانت قبيلة الكتبي تتخذ 
من القرية سكنًا لها ولكن ال أحد يعرف حقا لماذا هجروا القرية.

Mleiha Archaeological Centre 
Mleiha Archaeological Centre gives you a first-hand 
glimpse of olden ages. Here you can see for yourself 
what it was like to live in the region thousands of year 
ago. 

AED 90 per person 

Jebel Buhais  
Geological Museum
A park and museum that showcases how an ancient
cataclysm jump-started life and formed the local
landscape of the region 93 million years ago.

Off Road History Museum
The museum includes more than 350 cars from 
different countries of the world, owned by Sheikh 
Hamad bin Hamdan Al Nahyan.

مركز مليحة لآلثار 
يمنحك مركز مليحة لآلثار لمحة مباشرة عن حياة 

االنسان االول في شبه الجزيرة العربية. هنا يمكنك 
أن ترى بنفسك كيف كان نظام العيش في المنطقة 

منذ آالف السنين.
90 درهم للشخص الواحد.

متحف جبل بوحيص 
الجيولوجي

يضم بين جنبيه حديقة ومتحف يعرضان كيف بدأت 
الحياة بعد الطوفان وشكلت المشهد المحلي 

للمنطقة منذ 93 مليون سنة.

متحف تاريخ الدفع الرباعي
يضم المتحف أكثر من 350 سيارة من مختلف دول 

العالم مملوكة للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان.

Culture الثقافة

Nature الطبيعة



Half Day Cultural and 
History Program

08:30hrs

 القرية المهجوره 
في الشارقة  
Abandoned  

village  
in Sharjah

 مباشرة خارج بلدة المدام في إمارة الشارقة، توجد قرية الغريفة المهجورة، 
 وقد طمست الرمال معظم معالمها كأن لم يسكنها بشر. وفقا ألقوال 

 السكان المحليين، كانت قبيلة الكتبي تتخذ من القرية سكنًا لها ولكن 
ال أحد يعرف حقا لماذا هجروا القرية.

Just outside of the town of Al Madam in the emirate of 
Sharjah, a village lies abandoned, covered in sand from years 
of neglect. According to locals, the village was inhabited by 

the Al Kutbi tribe but no one is really sure why they left.

09:45hrs

 متحف جبل 
 بوحيص 

الجيولوجي
Jebel Buhais  
Geological  
Museum

 يضم بين جنبيه حديقة ومتحف يعرضان كيف بدأت الحياة بعد الطوفان 
وشكلت المشهد المحلي للمنطقة منذ 93 مليون سنة.

A park and museum that showcases how an ancient  
cataclysm jump-started life and formed the local  

landscape of the region 93 million years ago.

10:45hrs

 متحف تاريخ 
الدفع الرباعي  

Off Road  
History  
Museum

يضم المتحف اكثر من 350 سيارة من مختلف دول العالم 
مملوكة للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان

The museum includes more than 350 cars from 
different countries of the world, owned by 

Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan.

12:30hrs 

مركز مليحة لآلثار
Mleiha  

Archaeological  
Tours

يمنحك مركز مليحة لآلثار لمحة مباشرة عن حياة االنسان االول في 
شبه الجزيرة العربية. هنا يمكنك أن ترى بنفسك كيف كان نظام العيش 

في المنطقة منذ آالف السنين.
Mleiha Archaeological Centre gives you a first-hand 

glimpse of olden ages. Here you can see for yourself what 
it was like to live in the region thousands of year ago.

AED 120 per person, excluding transportation ال تشمل المواصات, 120 درهم للشخص الواحد

البرنامج الثقافي والتاريخي 
لمدة نصف يوم

Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب



AED 1,000 per car (up to 4 pax)

Half Day Cultural and 
History Program

البرنامج الثقافي والتاريخي 
لمدة نصف يوم

05:30hrs

قهوة شروق الشمس 
على الكثبان الرملية 
sunrise coffee 
on the dunes

 مغامرات الكثبان الرملية بسيارات الدفع الرباعي مع التوقف عند 
 القرية المهجورة.تغطت القرية المهجوره بالرمال منذ سنوات عديدة، 

 وفقآ للسكان المحليين كانت قبيلة الكتبي تسكن القرية ولكن 
ال احد متأكد من سبب مغادرتهم المكان. مدة النشاط 4 ساعات

Dune bashing activity with a stop over at the  
Al Madam abandoned village. The village lies abandoned,  

covered in sand from years of neglect. According to locals,  
the village was inhabited by the Al Kutbi tribe but no one is  

really sure why they left. Duration of activity 4 hours.

 1,000 درهم للسيارة الواحدة )لغاية 4 اشخاص(



برنامج مغامرات لمدة نصف 
يوم 

Half Day Adventures Program

14:00hrs

 الجوالت البرية سيرآ 
على األقدام
Trekking  

Tours

 أثناء الرحلة سيقوم المرشد السياحي بتقديم شرح تفصيلي عن تاريخ 
الكهوف و اهميتها.

During trekking the guide will also explain of the  
significance of the caves and the history behind them.

15:30hrs

 جولة صخرة 
الجمل 
Camel  

Rock Tour

 رحلة مثيرة مدتها 40 دقيقة تنطلق بقوة عبر الكثبان الرملية صعودًا و هبوطًا 
 متحدية التعرجات الحادة بينما تجلسون في راحة في احدى مركبات الدفع 

الرباعي 4 × 4 لتجدوا انفسكم امام صخرة الجمل الشهيرة.
A 40 minutes’ adventure drive braving the dunes  

and twists in the comfort of our 4x4’s as you reach  
the iconic Camel Rock.

16:00hrs

 دراجات الكثبان 
الرملية
Dune  

Buggy

 تسلق صخرة االحفور| مغامرة مثيرة لمدة ساعة مليئة بالحماس تقودكم الى 
 قمة صخرة االحفور بمليحة. تحدوا الكثبان الرملية و التعرجات الحادة و 
 انتم على متن دراجات الكثبان الرملية حتى تصلوا الى قمة الصخرة 

حيث يمكنكم مشاهدة منظر المنطقة الخاب من القمة.
Extreme Fossil Climb | A 1-hour adventure drive  

up to the top of Mleiha’ s iconic Fossil Rock.  
Brave the dunes and twists in the comfort  
of our Dune Buggies as you reach the top  
for a spectacular view of the entire region.

AED 350 per person, excluding transportation. ال تشمل المواصات, 350 درهم للشخص الواحد

Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب



Sharjah and Kalba 
Attractions

فعاليات الشارقة وكلباء



Kalba  
Mangroves Center
The new mangrove centre is part of Sharjah’s

efforts to support environmental biodioversity 

and preserve local wildlife. Khor Kalba Mangrove 

Centre was designed in a distinctive, innovative 

artistic and architectural style, inspired by 

the seashells of the sea hedgehog located in 

the reserve in a symbolic simulation of the 

environment that the center works to preserve 

with all its components. Kalba Mangroves 

Center has the oldest mangroves in the country, 

over 300 years old. 

AED 16 per adult 

Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Nature الطبيعة

 مركز كلباء 
ألشجار القرم

يعتبر مركز كلباء ألشجار القرم الجديد جزءا  من جهود 
إمارة الشارقة لدعم التنوع البيولوجي البيئي والحفاظ 

على الحياة البرية المحلية. تم تصميم مركز خور كلباء 
ألشجار القرم  بأسلوب فني ومعماري مميز ومبتكر، 

مستوحى من األصداف البحرية للقنفذ البحري الموجود 
في المحمية في محاكاة رمزية للبيئة التي يعمل المركز 

على الحفاظ عليها بجميع مكوناته. يعتبر مركز كلباء 
ألشجار القرم األقدم في الباد الكثر من 300 سنة.

16 درهم للشخص الواحد  



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Off Road History  
Museum
The museum includes more than 350 cars from 

different countries of the world, owned by 

Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan.

The Flag Island
The flagpole at the Flag Island was the 7th 
tallest in the world at the opening date on 2nd 
of December 2012 and crowned with 15 x 30 

metres flag.

Al Noor Island
The phenomenal lighting display stimulates 
your senses and invites you into to explore the 
exceptional art and sculpture displays. While 
the gracious fluttering of hundreds of butterflies 
transports you to a wonderland of unimaginable 
color. 

• Butterfly House 

• Gleaming Meadow

• Literature Pavilion

• Al Noor Walkways 

• Cactus Garden

• Art Sculptures

AED 45 per person

 متحف تاريخ الدفع 
الرباعي

يضم المتحف أكثر من 350 سيارة من مختلف دول 
العالم مملوكة للشيخ حمد بن حمدان آل نهيان.

جزيرة العلم
كانت تعد سارية العلم في جزيرة العلم هي سابع 

أعلى قمة في العالم عند افتتاحها بتاريخ 2 ديسمبر 
2012، ويتوجها علم تبلغ ابعاده 15 × 30 متر.

جزيرة النور
ستسحر اإلضاءة الرائعة حواسك، و تنطلق بك إلى 

استكشاف العروض الفنية الخابة و المنحوتات الفنية 
االستثنائية. وما أن ترى الفراشات الجميلة ترفرف أمام 
عينيك حتى تشعر أنك في عالم سحري ملئ بااللوان 

الزاهية، انطلق في رحلة سيريالية ال تنسى. 
•  بيت الفراشات
•  المروج الامعة

•  ديوان األدب
•  ممشى النور
•  حديقة الصبار

•  منحوتات فنية
45 درهم للشخص

Culture الثقافة



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Sharjah Art Museum
This unique museum offers art lovers and all 
visitors, the opportunity to admire the splendor of 
a variety of collections and temporary exhibitions 
hosted by the museum, and also participate in the 
museum’s regular program and workshops. 

Sharjah Museum of 
Islamic Civilization 
The Sharjah Museum of Islamic Civilization holds 
thousands of rare and important Islamic artifacts, 
Here, you can admire the timeless achievements of 
Islamic civilization and its universality, learn about 
aspects of Islamic faith, science, discoveries and 
culture, and cherish the beauty of Islamic art. 

AED 10 per person 

Sharjah Calligraphy 
Museum
Learn about the evolution of Arabic calligraphy 
over the years, through beautiful portraits 
depicting stunning calligraphic texts, letters and 
shapes. 

AED 10 per person 

Sharjah Fort
Sharjah Fort offers you the opportunity to learn 
about the modern history of Sharjah, the ruling 
family, the history of the fort, the defense methods 
and Sharjah’s everyday life 200 years ago. 

AED 5 per person 

متحف الشارقة للفنون
يتيح هذا المتحف لعشاق الفن وجميع الزائرين فرصة االنطاق 
في فضاءات الفن، حيث يمكنهم مشاهدة تشكيلة واسعة من 

المعروضات الفنية رائعة الجمال إضافة الى المشاركة و زيارة 
المعارض المؤقتة التي يستضيفها المتحف، كما تتاح لهم فرصة 

المشاركة في البرامج وورش العمل االعتيادية للمتحف.

متحف الشارقة للحضارة 
اإلسالمية

يضم متحف الشارقة للحضارة اإلسامية اآلالف من القطع 
األثرية اإلسامية النادرة والهامة، هنا، يمكنك االطاع على 
اإلنجازات الخالدة للحضارة اإلسامية و علماؤها، إضافة الى 

ما يعرضه المتحف عن جوانب العقيدة اإلسامية والعلوم 
 واالكتشافات والحرف، المتحف جماليات الفن اإلسامي 

بصورة مميزة.
10 دراهم للشخص الواحد

متحف الشارقة للخط العربي
تعرف على تطور الخط العربي على مر السنين، من خال الصور 

الجميلة التي تعرض الجمال و االبداع و االصالة في تراث الخط 
العربي من لوحات فنية تحمل نصوصًا خطية رائعة و اشكال و 

رسومات مميزة، مما ال يدع مجااًل للشك أن الخط العربي ال 
يضاهيه اي نوع من الخطوط االخرى.

10 دراهم للشخص الواحد

حصن الشارقة
 يتيح لك حصن الشارقة فرصة التعرف على التاريخ الحديث 

إلمارة الشارقة، و العائلة الحاكمة، وتاريخ الحصن، و االساليب 
الدفاعية، و طابع الحياة اليومية في امارة الشارقة قبل 200 عام.

5 دراهم للشخص الواحد



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Bait Al Naboodah
Bait Al Naboodah offers you the opportunity to 

learn about the authentic architectural designs of 

traditional Emirati houses, as well as the lifestyle 

and values of our ancestors. 

AED 10 per adult, AED 5 per adults

Central Souk
Popularly known as the Blue Souk, thanks to 

its beautiful blue tiles, is one of Sharjah’s most 

photographed buildings and even features on 

the UAE five-dirham bank note. Shop for modern 

jewelry, watches, clothing, arts, crafts and curios 

from the region, as well as stores specializing in 

handmade Persian carpets and colorful kilims from 

Afghanistan and Kashmir. 

City Sightseeing Sharjah
The City Sightseeing Sharjah tour buses provide 

visitors with a novel way to discover all its charms 

and its rich cultural heritage. A day on the on the 

Hop-On Hop-Off double-decker bus tour allows 

you to take in the most enjoyable and memorable 

experiences in Sharjah. 

One-day pass – AED 100 per adult, AED 50 per 

child

بيت النابودة
تعتبر زيارة بيت النابودة فرصة للتعرف على التصاميم 

المعمارية األصيلة للبيوت اإلماراتية التقليدية، باإلضافة 
إلى نمط حياة وقيم االجداد.

10 دراهم للشخص الواحد، و 5 دراهم للطفل الواحد

السوق المركزي
 كما يعرف أيضًا باسم السوق األزرق، بفضل باطه 

األزرق الجميل، و يعد واحدًا من اجمل المباني و االكثر 
 تصويرًا في إمارة الشارقة، حتى أن صورة المبنى 

مطبوعة عملة دولة االمارات العربية المتحدة من فئة 
الخمسة دراهم. تسوق المجوهرات والساعات والمابس 

والفنون والحرف اليدوية وتحف المنطقة، فضًا عن المتاجر 
المتخصصة في السجاد الفارسي المصنوع يدوًيا وسجاد 

الكليم الملون من أفغانستان وكشمير.

زيارة المعالم السياحية 
بإمارة الشارقة

توفر حافات المدينة السياحية الفرصة للزوار لمشاهدة 
المعالم السياحية في المدينة الكتشاف سحرها وتراثها 
الثقافي الغني. يمكنك قضاء يوم في جولة الحافات 

ذات الطابقين على متن حافلة هوب أون هوب أوف 
لاستمتاع بتجربة ممتعة و شيقة ال تنسى في الشارقة.
تذكرة ليوم واحد - 100 درهم للكبار، و 50 درهم لألطفال



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Sharjah Desert Park
This specialized nature reserve is home to a number 
of fun attractions, including a wildlife centre, botanical 
gardens, a children’s farm, and more. 

AED 15 per adult, AED 5 per child 

Heart of Sharjah
This unique destination will transport you back into 
a world of bustling traditional souqs that have been 
meticulously preserved over the years. 

• Archaeological Sites

• Souq Al Shanasiyah

• Souq Al Arsah

• Al Eslah School Museum

• Sharjah Heritage Museum

AED 10 per adult, AED 5 per child

منتزه الشارقة الصحراوي
تعد هذه المحمية الطبيعية مركزًا لعدد كبير من االنشطة 

الترفيهية، بما في ذلك مركز الحياة البرية والحدائق النباتية 
ومزرعة األطفال والمزيد.

15 درهم للشخص الواحد، 5 درهم للطفل الواحد 

قلب الشارقة
ستأخذك هذه الوجهة الفريدة إلى عالم من األسواق 

التقليدية النابضة بالحياة التي تم الحفاظ عليها بحرص على 
مر السنين.

•  المواقع األثرية
•  سوق الشناصية

•  سوق العرصة
•  متحف مدرسة اإلصاح
•  متحف الشارقة للتراث

10 درهم للشخص - 5 درهم للطفل الواحد 

Kalba Fort
Kalba Fort lies in the town of the same name, in the 
emirate of Sharjah in the United Arab Emirates. Kalba 
Fort was first built by the Portuguese in 1624, after 
they had captured an earlier Islamic fort on this site 
the year before. Around 1650 the Portuguese were 
forced out of the region and the Arabs built their 
own fort on the remains of the Portuguese one. It 
is that fort that we see today. I was not able to find 
any other historical information about the fort. If you 
know more, please mail me. The fort consists of a 
square enclosure on a raised platform, with a round 
corner tower and a rectangular keep inside.

AED 2 per person 

قلعة كلباء
تقع قلعة كلباء في بلدة تحمل نفس االسم في إمارة الشارقة 

باإلمارات العربية المتحدة. تم بناء قلعة كلباء ألول مرة من 
قبل البرتغاليين في عام 1624، بعد أن استولوا على حصن 

إسامي كان يوجد في نفس الموقع. حوالي عام 1650، ُأرغم 
البرتغاليون على الخروج من المنطقة وبنى العرب حصنهم 
الخاص على بقايا القلعة البرتغالية و هو الحصن الذي نراه 

اليوم. لم نتمكن من العثور على أي معلومات تاريخية أخرى 
حول القلعة. إذا كانت لديك المزيد من المعلومات عن القلعة 

يرجى مراسلتي. ويتكون الحصن من ساحة مربعة على منصة 
مرتفعة، وبرج بزاوية مستديرة وبرج مستطيل في الداخل.

درهمين للشخص الواحد

Adventure المغامرات



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Al Montazah 
Spread over 126,000 square meters, the 
parks welcome you with two unforgettable 
experiences for the whole family to enjoy. 

Pearls Kingdom - Explore an ancient and 
legendary kingdom that has been inspired 
by the pearl of knowledge. 

Islands of Legends - Travel back in time 
to the 18th century, to an exciting age of 
inspiration and invention. The Island of 
Legends ushers you into a steam-powered 
era, filled with iconic inventions that would 
change the world forever. 

AED 10 per person

Al Majaz Waterfront
Located in the vibrant heart of the city of 
Sharjah, Al Majaz Waterfront covers an area 
of 231,000 square feet, featuring stunning 
scenery overlooking the Khaled Lagoon.

• Sharjah Fountain

• Mini Golf

• Kids Play Area

• Alwan Centre 

• Jogging Track 

• Mini Splash Park

• Smart Bike

• Sharjah Boats Tour Water Kart

المنتزه
تمتد حدائق المنتزه على مساحة تزيد عن 126000 متر 
مربع، وترحب بكم لإلستمتاع بتجربتين رائعتين تضمان 

جميع أفراد األسرة. مملكة اللؤلؤ - استكشف هذه المملكة 
القديمة واألسطورية المستوحاة من لؤلؤة المعرفة.جزر 
األساطير - سافر عبر الزمن إلى القرن الثامن عشر، إلى 
عصر اإللهام واالختراعات.، كما ستأخذك جزيرة األساطير 

إلى حقبة االآلت البخارية، واالختراعات الفريدة التي غيرت 
شكل العالم إلى األبد.

10 درهم للشخص.

واجهة المجاز المائية
تقع في قلب مدينة الشارقة النابض بالحياة، وتغطي 

واجهة المجاز المائية مساحة 231000 قدم مربع، و تمتاز 
بإطالة ساحرة على بحيرة خالد.

•  نافورة الشارقة
•  ملعب جولف مصغر

•  منطقة لعب االطفال
•  مركز الوان

•  مضمار المشي و الركض 
•  حديقة االلعاب المائية المصغرة 

•  الدراجات الذكية
•  جولة الشارقة بالقوارب البحرية 



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

Al Qasba
Exciting live performances, exceptional art centres and 
a wide variety of delectable dining choices await you. 
Accompany your family on a traditional journey aboard 
an “Abra” across the tranquil Sharjah lagoons or relax 
and watch the sunset over the serene water canal of  
Al Qasba. 

• Eye of the Emirates

• Al Qasba Musical Fountain

• Kids Fun Zone

• Sharjah Boats Tour

• Water Karts

• Water Canal

• Maraya Art Centre

• Furat Qaddouri Music Center

• Masrah Al Qasba

Sharjah Aquarium
Explore the fascinating hidden world of the deep  
sea with its amazing creatures. Enjoy a close-up  
look at the local fishes and learn about Sharjah’s  
historic coasts and ports. 

AED 25 per adult, AED 15 per adults

Sharjah Golf and  
Shooting Club
Sharjah Golf and Shooting Club (SGSC) provides first 
class facilities for golf, rifle & pistol shooting, indoor and 
outdoor paintball games, a signature spa for both ladies 
and gentlemen “Altitude The Spa”, 2 state of the art 
gym (mixed & for ladies only), 2 CrossFit gyms (mixed 
& for ladies only), 4 football fields, 3 restaurants, a 
conference center and recreational facilities

القصباء
استمتع بمشاهدة العروض الفنية الحية، إضافة الى التنقل 

بين المراكز الفنية المميزة، كما توجد مجموعة متنوعة من 
خيارات المطاعم في انتظارك. اصطحب عائلتك في رحلة 

رائعة على متن قوارب ”العبرة“ في بحيرات الشارقة الهادئة 
أو استرِخ و تأمل مشهد غروب الشمس فوق القناة المائية 

الهادئة في القصباء.
•  عين اإلمارات

•  نافورة القصباء الموسيقية
•  ركن المرح لألطفال

•  قوارب النزهة في الشارقة
•  العربات المائية 

•  القناة المائية 
•  مركز مرايا للفنون

•  مركز فرات قدوري للموسيقى
•  مسرح القصباء

مربى الشارقة لألحياء المائية
استكشف العالم الخفي الرائع في أعماق البحار بمخلوقاته 

المذهلة. استمتع بإلقاء نظرة عن قرب على األسماك المحلية 
وتعرف على سواحل وموانئ الشارقة التاريخية.

25 درهم للشخص الواحد، و 15 درهم للطفل الواحد 

نادي الشارقة للغولف والرماية
 يوفر نادي الشارقة للغولف والرماية )SGSC( مرافق 

من الدرجة األولى للعلب الغولف، إضافة الى الرماية من 
 البنادق والمسدسات، وألعاب كرات الطاء الداخلية 

والخارجية، ومنتجع صحي فخم لكل من السيدات و الرجال 
 ”اتيتيود ذا سبا“، واثنان من صاالت األلعاب الرياضية 

 )صاالت مختلطة و أخرى للسيدات فقط( وصالتي كروس 
 فيت )مختلطة وأخرى للسيدات فقط( و 4 ماعب كرة قدم 

و 3 مطاعم ومركز مؤتمرات ومرافق ترفيهية.



Prices may vary as all the experiences are 
outsourced by third parties!

قد تختلف األسعار حيث يتم االستعانة بمصادر 
خارجية لجميع التجارب

The Chedi al Bait, Sharjah
The Chedi Al Bait, Sharjah is a unique development 

that brings the history of the United Arab Emirates 

to life. Spread over 10,000 square metres, this 53-

room resort is part of an Emirati conservation project: 

its rooms, restaurants, spa and wellness facilities are 

incorporated into heritage buildings  

that are almost a century old.

Kalba Bird of Prey Center
The Arabian Peninsula’s Bedouin tribes have a long 

tradition of hunting with birds of prey, and falconry 

remains a popular sport today. The Kalba Bird of Prey 

Centre has free-flying demonstrations, along with 

aviaries housing owls, eagles, buzzards,  

vultures and, of course, falcons.

AED 60 per adult; child under 12 Free

Al Hafiya Picnic Park
Al Hafiya Picnic Park opened in September 2015 and 
added another venue for visitors to experience the 
beautiful surroundings of Kalba. The park features 
playgrounds, walking and running paths, open green 
spaces, prayer rooms and other facilities. It is located 
close to the centre of Kalba Eco-tourism Project and 
overlooks scenic open spaces. 

AED 5 per person 

ذا تشيدي البيت، الشارقة
فندق تشيدي البيت، الشارقة هو تطور فريد يستحضر 

التاريخ الفريد لدولة اإلمارات العربية المتحدة من خال إعادة 
احياء نمط الحياة الذي يتميز به المجتمع االماراتي. يحتل 

هذا المنتجع المكون من 53 غرفة مساحة 10000 متر مربع، 
وهو جزء من مشروع إماراتي للحفاظ على التراث و الثقافة 

المحلية: تم دمج غرف ومطاعم ومنتجع الفندق ومرافقه 
الصحية في المباني التراثية التي يعود تاريخها إلى ما 

يقرب من قرن.

مركز كلباء للطيور الجارحة
 يقدم مركز كلباء للطيور الجارحة عروضًا حية لمجموعة 
من الطيور الجارجة، مثل البوم االبيض و العقاب و 

الشاهين اضافة الى الصقور و النسور. 
60 درهم للكبار ؛ االطفال تحت سن 12 سنة مجانًا

منتزه الحفية 
بدأ منتزه الحفية في استقبال زواره في سبتمبر 2015 و 
يعد وجهة عائلية مميزة وواحدًا من اهم مكونات مشروع 

كلباء للسياحة البيئية و فرصة استثنائية للتعرف على 
المناطق الطبيعية الجميلة في كلباء. يحتوي المنتزه على 

ماعب و مضامير للمشي و الركض ومساحات خضراء 
مفتوحة وغرف للصاة ومرافق أخرى. يقع بالقرب من 

مركز مشروع كلباء للسياحة البيئية ويطل على المسطحات 
المفتوحة ذات المناظر الخابة.

5 درهم للشخص الواحد



myskhotels.com

Mysk Al Badayer Retreat: +971 6 801 2000  


