
  

Splashing the
day away

  لحظات من 
المرح واالنتعاش



Al Montazah - Amusement and Water Park
T +971 6 511 0555 هـ 
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المنتزه - حديقة ترفيهية ومائية

SHARJAH CITY

المنتزه - حديقة ترفيهية ومائية
مدينة الشارقة

Al Montazah - Amusement 
and Water Park

Offerings and activities::األنشطة والمرافق

• Water Park
• Amusement Park
• Al Montazah Adventures
• Restaurants and Cafés
• Go-kart racing

الحديقة المائية •
الحديقة الترفيهية •
مغامرات المنتزه •
مطاعم ومقاهي    •
حلبة سباق السيارات الكهربائية  •

Boasting an array of activities and amenities, Sharjah’s 
largest family entertainment destination is perfect 
for those sunny days with the family. Explore the 
amusement and water park, where there is go-kart 
racing for the older kids, a water playground for little 
ones and plenty of green spaces for the perfect family 
picnic.

يضّم المنتزه مجموعة واسعة من األنشطة والمرافق الترفيهية، 
التي جعلت منه الوجهة الترفيهية العائلية األمثل في الشارقة، 

كما يمنح الموقع المثالي الفرصة لالستمتاع بيوم مشمس برفقة 
األهل واألصدقاء. تفضل بزيارة الحديقة الترفيهية والحديقة المائية، 

حيث يمكن لألطفال االستمتاع بسباق السيارات الكهربائية، كما 
تتوافر منطقة ألعاب المائية لألطفال األصغر سنًا، والعديد من 

المساحات الخضراء لنزهة عائلية مثالية.

The latest video games for kidsAmusement rides for everyone to enjoy
ألعاب ترفيهية لمتعة الجميع  أحدث األلعاب اإللكترونية لألطفال

Family Train at Al Montazah Al Montazah Adventures 
مغامرات المنتزه القطار العائلي في المنتزه

Water Park
الحديقة المائية

AlMontazahShj

 محطة جولة 
سياحية في الشارقة

#6

CITY SIGHTSEEING 
SHARJAH BUS STOP 

أوقات عمل الحديقة المائية
WATER PARK WORKING HOURS

10:00 صباحًا - 8:00 مساًء السبت - األربعاء 
10:00 صباحًا - 10:00 مساًء الخميس والجمعة 

Saturday - Wednesday   10:00 a.m. - 8:00 p.m.  
Thursday and Friday   10:00 a.m. - 10:00 p.m. 

أوقات العمل الحديقة الترفيهية
AMUSEMENT PARK WORKING HOURS

3:00 مساًء - 10:00 مساًء األحد - األربعاء 
3:00 مساًء - 12:00 منتصف الليل الخميس والجمعة 

10:00 صباحًا - 11:00 مساًء السبت  
Sunday - Wednesday  3:00 p.m. - 10:00 p.m.  
Thursday and Friday 3:00 p.m. - 12:00 midnight  
Saturday 10:00 a.m. - 11:00 p.m.


