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جزيرة النور
مدينة الشارقة

Al Noor Island
جزيرة ساحرة تنبض باإلبداع وتستحضر اإللهام، تتأّلق بأحدث 

تقنيات اإلنارة ومجسماتها الفنية التي تمنح زوارها تجربة 
 حسّية تفوق الخيال، ويوّفر بيت الفراشات في الجزيرة 

 موقعًا يحتضن مئات الفراشات ذات األلوان الزاهية، 
 فيما يمنح ديوان اآلداب زواره خصوصية فريدة، 

حيث يمكنهم االسترخاء والتأمل في يومهم. 

An enchanting island that sparks creativity and conjures 
inspiration. Al Noor Island’s fantastic lighting displays 
and art installations create a surreal sensory experience, 
while the brightly-coloured fluttering activity in the 
Butterfly House is a sight to behold. The Literature 
Pavilion, for its turn, provides a place of solitude  
where visitors can come, relax and reflect on their day.

• Butterfly House
• Gleaming Meadow
• Literature Pavilion
• Al Noor Walkways 
• Cactus Garden
• OVO Art Sculpture
• Art Sculptures
• Noor Café

Offerings and activities::األنشطة والمرافق

بيت الفراشات       •
المروج الالمعة  •
ديوان اآلداب        •
ممشى النور      •
حديقة الصبار      •
مجّسم "أوفو" الفني   •
مجسمات فنية  •
مقهى نور •

Visitors explore the Butterfly House Butterfly House
بيت الفراشاتزّوار يستكشفون بيت الفراشات

Opening day of Al Noor IslandLight displays on the island
عروض األضواء الساحرةافتتاح جزيرة النور 

OVO Art Sculpture
مجّسم  أوفو  الفني

جزيرة النور 

AlNoorIsland

 محطة جولة 
سياحية في الشارقة

#3

CITY SIGHTSEEING 
SHARJAH BUS STOP 

أوقات العمل
WORKING HOURS

السبت - األربعاء          9:00 صباحًا - 11:00 مساًء
الخميس والجمعة          9:00 صباحًا - 12:00 منتصف الليل
Saturday - Wednesday 9:00 a.m. - 11:00 p.m. 
Thursday and Friday 9:00 a.m. - 12:00 midnight

أسعار التذاكر
TICKET PRICES

50 درهم إماراتي / 14 دوالر أمريكي فوق الـ 12 سنة 
15 درهم إماراتي / 5 دوالر أمريكي بين 3 - 12 سنة 

Ages above 12 years old AED 50/USD 14
Ages 3-12 years old  AED 15/USD 5


