حيث تحتفل
العائالت مع ًا
Where the
community celebrates

مدينة الشارقة

واجهة المجاز المائية
تعتبر واجهة المجاز المائية وجهة متكاملة تضم تشكيلة
واسعة من المطاعم و المقاهي ومختلف المرافق لجميع أفراد
 التي تعد ملتقى، وتحتضن الواجهة نافورة الشارقة،العائلة
 ال تقتصر.الكبار والصغار بعروضها الضوئية والمائية المثيرة
 فبينما يستمتع،المتعة على عروض نافورة الشارقة فقط
ّ
 وملعب الغولف،المصغرة
األطفال بحديقة األلعاب المائية
ّ
 يمكن لألهالي،المصغر والمناطق المخصصة أللعابهم
،االستفادة من مسارات الجري والقوارب السياحية الخاصة
.وتذ ّوق أطيب األطباق لدى مختلف المطاعم والمقاهي
:األنشطة والمرافق
•نافورة الشارقة
ّ
المصغر
•ملعب الغولف
•منطقة ألعاب األطفال
•ألوان
•قطار العائلة
•مضمار الجري
•حديقة األلعاب المائية المصغرة
•بايكي
•قوارب الشارقة للنزهة
•مطاعم ومقاهي
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SHARJAH CITY

Al Majaz Waterfront
The spectacular Sharjah Fountain light and water show
makes Al Majaz Waterfront one of Sharjah’s most
popular destinations. Families can enjoy an array of
attractions that include the Mini Splash Park, Mini Golf,
recreation areas and private boat cruises. A jogging
track meets the needs of those who like nothing better
than exercising in beautiful surroundings, while
healthy appetites are satiated with a variety of
restaurants and cafés.
Offerings and activities:
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sharjah Fountain
Mini Golf
Play Area
ALWAN
Family Train
Jogging Track
Mini Splash Park
BYKY
Sharjah Boats Tour
Restaurants and Cafés

ملعب الغولف المصغر

حديقة األلعاب المائية المصغرة

Mini Golf

Mini Splash Park

ً واجهة المجاز المائية تسطع بأضوائها لي
ال

مجموعة من المطاعم والمقاهي

أنشطة الفنون واألعمال اليدوية للصغار

Al Majaz Waterfront illuminated at night

A range of restaurants and cafés

Art and crafts activities for children

محطة جولة
سياحية في الشارقة

الترفيه

المطاعم
DINING

CITY SIGHTSEEING
SHARJAH BUS STOP

عروض يومية للنافورة

اختيارات من مطاعم عالمية

#4

Daily fountain shows

International dining options

ENTERTAINMENT

واجهة المجاز المائية
Al Majaz Waterfront
T +971 6 552 1552 هـ
almajaz.ae

AlMajazWF

AlMajazWF

AlMajazWF

AlMajazWF

