
  

An active, entertaining  
tourism destination 

  وجهة سياحية
وترفيهية نابضة بالحياة



Al Qasba
T +971 6 525 2444  هـ
alqasba.ae AlQasbaSharjahAlQasbaAlQasba

القصباء

SHARJAH CITY

القصباء
مدينة الشارقة

Al Qasba

Offerings and activities::األنشطة والمرافق

• Retail and dining options
• Eye of the Emirates ferris wheel
• Al Qasba Musical Fountain
• Kids Fun Zone
• Sharjah Boat Tour
• Water Canal
• Maraya Art Centre
• Furat Qaddouri Music Center

متاجر ومطاعم ومقاهي •
عجلة عين اإلمارات •
نافورة القصباء الموسيقية  •
ركن المرح لألطفال •
رحالت قوارب الشارقة •
القناة المائية •
مركز مرايا للفنون  •
مركز فرات قدوري الموسيقي •

Cast off in a traditional ‘abra’ to tour Sharjah’s  
lagoons or climb into the 60-metre-high Eye of the 
Emirates wheel to take in views of Sharjah City. 
Al Qasba’s diverse range of offerings provide  
something for everyone, so whether you want to  
catch a live performance or watch the sun set over  
a tranquil sea, the choice is yours.

استرِخ في قارب العبرة التقليدي أثناء تجولك في القناة المائية 
بالقصباء، أو تأمل مدينة الشارقة من علّو 60 متراً على متن 

عجلة عين اإلمارات العمالقة. فمع تشكيلة متنوعة من عوامل 
الجذب، تمنح القصباء زوارها ما يناسب مختلف األذواق واألعمار، 

وسواء كنت ترغب بمشاهدة عرض حي أو مراقبة غروب 
الشمس خلف مياه البحر الساكنة، الخيار دائمًا لك.

Featured art installationsAl Qasba Musical Fountain
نافورة القصباء الموسيقيةمجسمات فنية بارزة

Live events year-roundFind a range of international cuisines
تشكيلة واسعة من المطابخ العالميةفعاليات حّية طوال العام

Eye of the Emirates wheel during the Sharjah Light Festival
عجلة عين اإلمارات خالل مهرجان أضواء الشارقة

AlQasba

 محطة جولة 
سياحية في الشارقة

#10

CITY SIGHTSEEING 
SHARJAH BUS STOP 

مركز مرايا للفنون
MARAYA ART CENTRE

10:00 صباحًا - 10:00 مساًء السبت - الخميس 
4:00 مساًء - 10:00 مساًء الجمعة 

Saturday - Thursday 10:00 a.m. - 10:00 p.m. 
Friday  4:00 p.m. - 10:00 p.m. 

T +971 6 556 6555 هـ     maraya.ae

أسعار التذاكر
TICKET PRICES

عين اإلمارات
30 درهم إماراتي / 9 دوالر أمريكي الكبار 
15 درهم إماراتي / 5 دوالر أمريكي األطفال 

قوارب الشارقة للنزهة
15 درهم إماراتي / 5 دوالر أمريكي الكبار 

* تذاكر األطفال ما دون الـ 4 سنوات مجانية

Eye of the Emirates
Adults AED 30/USD 9
Children AED 15/USD 5

Sharjah Boats Tour
Adults AED 15/USD 5
*Children under 4 years old are for free


