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مركز مليحة لآلثار

SHARJAH CENTRAL REGION

مركز مليحة لآلثار
المنطقة الوسطى إلمارة الشارقة

Mleiha Archaeological Centre

Offerings and activities::األنشطة والمرافق

• Archaeological Tours
• Trekking Tours
• Horseback Tour
• Off-road Adventures
• Survival Camp
• FatBoy Desert Bike Tour
• Polaris Extreme Adventures
• Para-gliding Adventure
• Para-motoring Adventure

جولة أثرية    •
رحلة استكشاف على األقدام •
جولة ركوب الخيل    •
المغامرات الصحراوية     •
مخيم صراع البقاء       •
جولة الدراجات الهوائية   •
دراجة الكثبان الرملية    •
مغامرة استكشافية بالمظلة •
مغامرة استكشافية بالمظلة المروحية        •

Discover one of the region’s most important natural 
history sites at the Mleiha Archaeological Centre, or 
enjoy a variety of exhilarating desert sports. Mleiha 
offers a range of activities for all types of thrill-seekers. 
Whether it’s unearthing a 10,000-year-old fossil or  
para-gliding over the dunes at sunset, everyone  
will find a deeper appreciation for Arab life at this  
treasured destination.

اكتشف واحدة من أهم مواقع التاريخ الطبيعي واألثري في 
المنطقة في مركز مليحة لآلثار، أو استمتع بممارسة مجموعة 

متنوعة من الرياضات الصحراوية الشّيقة. حيث تمنح مليحة 
زوارها طيفًا واسعًا من األنشطة التي ترضي أذواق عشاق 

الحماس والمغامرات، سواء كانت أنشطة التنقيب عن األحافير 
المدفونة منذ أكثر من 10,000 سنة، أو القفز بالمظالت فوق 

الكثبان الرملية أثناء غروب الشمس، وغيرها الكثير، فإن الجميع 
سيقّدرون الحياة العربية األصيلة في هذه الوجهة الجذابة.

Para-gliding AdventureExtreme Polaris Adventure
جولة دراجات الكثبان الرمليةمغامرة استكشافية بالمظلة

Mleiha Archaeological CentreOff-road Adventures
    المغامرات الصحراويةمركز مليحة لآلثار

Umm An-Nar Tomb 
مدفن أم النار في مليحة

DiscoverMleihaDiscoverMleiha

تقدير
DESIGNATION

 ضمن القائمة التمهيدية لمواقع 
التراث العالمي لليونسكو

UNESCO World Heritage 
Site Candidate 

أسعار التذاكر
TICKET PRICES

25 درهم إماراتي / 7 دوالر أمريكي فوق الـ 12 سنة 
15 درهم إماراتي / 5 دوالر أمريكي بين 3-12 سنة 

55 درهم إماراتي / 15 دوالر أمريكي التذكرة العائلية* 
* بالغان وطفالن

Above 12 years old AED 25/USD 7 
Between 3-12 years old AED 15/USD 5
Family Pass* AED 55/USD 15
* 2 adults and 3 children 

 أوقات العمل
WORKING HOURS

9:00 صباحًا - 7:00 مساًء السبت - األربعاء 
9:00 صباحًا - 9:00 مساًء الخميس  والجمعة 

Saturday - Wednesday 9:00 a.m. - 7:00 p.m. 
Thursday and Friday 9:00 a.m. - 9:00 p.m. 




