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بتاريخ عريق وتراث غني،
تتمتع إمارة عجمان
ٍ
وتقدم ّ
ببراعة بين
ٍ
لزوارها تجربة ثرية تجمع
روادها من ّ
التفرّ د والتنوعُ ،
وتلبي تطلعات ّ
عشاق
التسلية واالستجمام ،وهواة االنطالق في األنشطة
الثقافية ،أو الرياضية ،أو الترفي�هية.
استكشف عجمان بكل مجدها وعراقتها ،وتعرّ ف على تراث اإلمارة
الغني من خالل زيارة المعالم األثرية التي تعود إلى عصور ما قبل
التاريخ ،بينما تحتضنك الحصون والجبال والوديان التي ترسم بروعتها
ً
لوحة فنية تأسر الحواس.
وعلى صعيد آخر ،توازن حياة المدينة بين مختلف
أنواع الفنون العالمية والموسيقى ووسائل الترفيه
ً
والمطاعم وأماكن اإلقامة؛ لتمنح ّ
عالما
زوار اإلمارة
يفيض بالمزايا والروائع.
وللتأكيد على أهمية تعزيز التضامن العالمي ،اخترنا لك
ً
ً
دائما
كوكبة من أروع المعالم الجديرة بالزيارة في عجمان .ستجد
أمامك ً
باقة من الخيارات التي ال تنتهي ،وذلك بفضل التنوع الهائل
الذي تتمتع به اإلمارة ،التي تمزج بتناغم بين سحر العالم القديم
ورقي وأناقة العالم الحديث.
يسعدنا ويشرفنا أن ندعوك لزيارة إمارة عجمان
ونثق بأن بانتظارك مجموعة من التجارب الممتعة
التي ُ
ولحظات ال ُتنسى.
ٍ
ذكريات
ٍ
ستهديك

المحتويات

معلومات سريعة
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ً
بمنطقتي
بعيدا عن الشاطئ ،فستنبهر
أما إذا انطلقت بسيارتك
ّ
المنامة ومصفوت الخالبتين ،المطوقتين بجبال الحجر المذهلة.
ال شك أن مدينة مصفوت الصغيرة التي ُتحيط بها الجبال من كل
ً
جانب هي حلم كل عشاق التنزه وسط الجبالُ ،
واحة تحتضن
وتجسد
ٍ
بأجواء باردة ُمنعشة تميّ زها عما حولها من
ٍ
من يشد الرحال إلي�ها
المناطق شديدة الحرارة.

اكتشف عجمان

اكتشف
عجمان

وال تكتمل روعة أجواء الهدوء المثالية إال مع الساحل الخالب
ً
وجهة مثالية
والكورنيش الساحرُ .تعد شواطئ عجمان الرائعة
ّ
لعشاق االستلقاء تحت أشعة الشمس أو السباحة في مياه
الخل�يج الدافئة طوال العام.
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معلومات سريعة
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تتزيّ ن إمارة عجمان بالشواطئ الطبيعية التي ال تغيب عنها الشمس
ً
طوال العام؛ لتمنح ّ
بعيدا عن
واحة تنبض بالهدوء والسحر
ٍ
روادها
صخب المدينة.

تحتوي المحمية الطبيعية على واجهة بحرية تمتد مسافة  12كم،
ً
ً
وشاطئا
رمليا بطول  1,6كم ،وملعب للغولف على مساحة  700ألف
مد وجزر ،ما يجعلها
متر مربع ،باإلضافة إلى خور تنساب مياهه بين ٍ
الوجهة المثلى لعشاق األنشطة المائية وهواة الغولف.

معلومات سريعة

تمتد محمية الزوراء الطبيعية الواقعة شمال المدينة على مساحة
ً
موطنا
مليون متر مربع من غابات المانغروف الطبيعية ،وتمثل
حد سواء.
للطيور والحياة البحرية على ٍ
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معلومات سريعة

قصة
األمس
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يرجع تاريخ إمارة عجمان إلى عام  3000قبل الميالد ،فقد أثمرت
جهود مجموعة من الخبراء الرائدين في البحث والتنقيب عن
اكتشاف عدة مواقع أثرية في المنطقة .لعبت عوامل كثيرة
ومؤثرات مختلفة دورها في تشكيل عجمان ،ومنحها الصورة التي
نراها علي�ها اليوم؛ لتصبح وجهة تحتفي بثقافة غنية وتراث عريق.
ظلت حرفتا استخراج اللؤلؤ وصيد األسماك على مدار قرون طويلة
العمود الفقري لالقتصاد ومصدر الدخل الرئيسي في منطقة الخل�يج.
وتشتهر إمارة عجمان بريادتها في صناعة المراكب باإلمارات،
وتضم أكبر مركز لصناعة المراكب في المنطقة .شهدت عجمان
ميالد عهد جديد في صناعة المراكب ،بفضل حرص الحرفيين على
نقل تلك المهارات القيّ مة من جيل إلى آخر ،بل إن آالف القوارب
الشراعية التي أبحرت في الخل�يج العربي انطلقت من أحواض بناء
السفن بعجمان.

حكومة ذات رؤية

قصة األمس

شهد عام  1971قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،الذي
ضم ً
كال من إمارة أبوظبي ،ودبي ،والشارقة ،وعجمان ،وأم القيوين،
والفجيرة ،ثم تبعها انضمام إمارة رأس الخيمة في عام .1972
ُعرفت اإلمارات السبع في السابق باسم “اإلمارات المتصالحة”،
معا لتأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وقد اتحدت ً

ترجع بدايات ظهور إمارة عجمان إلى عام  1775مع هجرة قبيلة النعيمي
إلى المنطقة .وقد شهد عام  1820إعالن اإلمارة استقاللها ألول مرة.
يحكم إمارة عجمان حاليً ا صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي،
عضو المجلس األعلى لالتحاد ،وسليل قبيلة النعيمي.
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وبفضل القيادة الرشيدة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ حميد بن
مطردا ،وشهدت
ً
نموا اقتصاديً ا
راشد النعيمي ،حققت إمارة عجمان ً
انطالقة سريعة حولتها من مدينة صغيرة تقوم على صيد األسماك إلى
الهمام ،بشخصيته الخيّ رة،
إمارة عصرية مزدهرةُ .عرف حاكم اإلمارة ،القائد ُ
ولهذا حظي بحب وتقدير شعبه.

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة

األسرة الحاكمة

معلومات سريعة

تأسيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

دائرة األراضي واألمالك
دائرة الميناء والجمارك
دائرة التنمية السياحية
الحكومة اإللكترونية
منطقة عجمان الحرة
مدينة عجمان اإلعالمية الحرة
شرطة عجمان
ديوان حاكم عجمان
غرفة تجارة وصناعة عجمان
دائرة التنمية االقتصادية
دائرة المالية
المجلس التنفيذي
اإلدارة العامة للدفاع المدني
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
دائرة البلدية والتخطيط

قصة األمس

تتمثل أهم الجهات الحكومية في عجمان:
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ال شك أن الطبيعة الصحراوية وأسلوب الحياة البدوي في اإلمارات
العربية المتحدة انعكسا على األطباق المحلية ،التي تركز بشكل أساسي
على اللحوم والحبوب ومنتجات األلبان .كما تأثرت المأكوالت المحلية
بالتاريخ الحافل للبالد في مجال التجارة ،والذي أثمر عن استيراد مجموعة
كبيرة من التوابل والمكونات من آسيا ودول منطقة الخليج .حتى أصبحت
ّ
المجففة
بهارات مثل الزعفران والكركم ،باإلضافة إلى المكسرات والفواكه
جزءا أساسيً ا من مكونات األطباق على المائدة اإلماراتية.
ً

الثقافة والتراث

الثقافة
والتراث

األطباق المحلية

معلومات سريعة

منذ قيام االتحاد العظيم ،وبفضل رؤية القيادة الرشيدة ،أضحت
ً
نموذجا يُ حتذى به للدولة العصرية
اآلن اإلمارات العربية المتحدة
الناجحة والمجتمع المتقدم الذي ينعم بالرخاء واالزدهار.
وعلى الرغم من تبني التقنيات الحديثة في مختلف المجاالت ،إال
أن رياح الحداثة والتغيير لم تقوى على أن ُتثني من عزيمة ّ
حكام

اإلمارات وإصرارهم على الحفاظ على التراث الثقافي الغني للبالد.
حرص قادة اإلمارات على مر السنين على بذل الوقت الثمين والجهد
الكبير لتشجي�ع الفعاليات الثقافية والرياضية التقليدية المتأصلة في
تاريخ اإلمارات ،مثل سباقات الهجن ،وسباقات الكالب السلوقية،
وسباقات قوارب داو الشراعية ،وغيرها.

تحتل القهوة العربية التقليدية مكانة بارزة بالتجمعات اليومية في مختلف
أنحاء اإلمارات ،وتحرص أغلب العائالت على تقديمها في اللقاءات .تتميز
القهوة العربية بمذاقها المعتدل الذي تميزه نكهة الهيل والزعفران،
ً
ُ
عادة مع التمر حتى تكتمل روعة المذاق.
وتقدم
تعتبــر أشــجار النخيــل من األشــجار الطبيعيــة القليلة التي ُتعد مصدرً ا
للتمــور فــي شــبه الجزيــرة العربية ،ويعود تاريخ زراعتهــا في المنطقة إلى
أكثــر مــن  5000عــام ،حتــى أصبح التمر من أكثر الثمار شـ ً
ـهرة في منطقة
الشرق األوسط.

معلومات سريعة

لطالما تميزت منطقة الخليج العربي بتنوعها النباتي والحيواني ،واحتوائها
ثروة هائلة ومتنوعة من األسماك والمأكوالت البحرية .وبالتالي
ٍ
على
أصبحت المأكوالت البحرية ً
طبقا رئيسيً ا على المائدة اإلماراتيةُ ،
وتقدم إما
طازجة أو محفوظة.

دليل الزوار  -عجمان
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مع أن رياضة الصيد بالصقور ظلت ً
جزءا ال يتجزأ من طبيعة الحياة
في البيئة الصحراوية ،إال أنها قد ظهرت في البداية كوسيلة للبحث
ً
الحقا لواحدة من أكثر الرياضات البرية التي
عن الطعام ،ثم تحولت
تحظى بشعبية في دولة اإلمارات.
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كما يعتبر الصيد بالصقور أو “البيزرة/الصقارة” من أهم العادات
التراثية في اإلمارات ،والتي تعكس مقدار حب المواطنين لهذه الرياضة.
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الثقافة والتراث

اللباس التقليدي

دليل الزوار  -عجمان

في حين ترتدي النساء “العباءة” السوداء ،وهي عبارة عن رداء أسود
طويل وفضفاض يغطي مالبسهن العادية ،باإلضافة إلى حجاب يغطي
برقعا أسود لتغطية
سمى “الشيلة” .كما ترتدي بعض النساء ً
رؤوسهن ويُ ّ
ً
اعتزازا بالتقاليد القديمة.
الوجه،

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة

ً
عادة ما يرتدي اإلماراتيون اللباس التقليدي المصمم لمنحهم الراحة في
ظل درجات الحرارة العالية ،وبما يتماشى مع معتقداتهم الدينية .يرتدي
الرجال “الكندورة” ،وهو ثوب أبيض طويل ،مع غطاء رأس بمربعات
ويتم تثبيتها على الرأس بواسطة
ّ
بيضاء أو حمراء يُ عرف باسم “الغترة”.
تسمى “العقال”.
ّ
جديلة سوداء

معلومات سريعة

اإلسالم هو الديانة الرسمية لدولة اإلمارات العربية المتحدة .وبفضل
انتشار قيم التسامح الديني والتنوع الثقافي ،أصبحت البالد تضم
مواطنين من أكثر من  200جنسية مختلفة األديان والثقافات يتعايشون
معا بسالم.
ً

EGATIREH DNA ERUTLUC

الديانة
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تحظى الزوراء بشعبية هائلة بفضل ما ّ
تتمتع به من مناظر أشجار
المانغروف الساحرة والواجهة البحرية الممتدة ،كما تتميز المنطقة
بأشجارها الخضراء وسط رمال شبه الجزيرة العربية .يضم هذا المشروع
المذهل منتجعات شاطئية فئة خمس نجوم ،وأماكن إقامة مطلة على
الخور ،وملعبً ا للغولف ،وأول نادي للغولف في إمارة عجمان ،ومركز
لياقة بدنية ،وممشى ،إلى جانب عدد من أرقى المطاعم السياحية،
والمراسي ،ويوفر لضيوفه مجموعة من الرياضات المائية بطول الخور .كما
الزوار استئجار يخوت فاخرة الستكشاف الوجه اآلخر لإلمارة.
يستطي�ع ّ

الفنادق
سواء أكنت تقصد عجمان من أجل العمل أو الترفيه ،فستجد في
عددا كبيرً ا من الفنادق الراقية .فبفضل موقع عجمان المثالي
ً
انتظارك
لزوارها فرصة االستمتاع بالشواطئ الخاصة ذات
بمحاذاة الساحل ،أتاحت ّ
اإلطالالت الخالبة على مياه الخليج العربي الفيروزية.

دليل الزوار  -عجمان

تتميز عجمان بشاطئها الرملي المزين بأشجار النخيل ،وإيقاع حياتها
الهادئ ،وطابعها العربي األصيل ،ما يجعلها الوجهة المثالية لقضاء
أروع األوقات .ال شيء يُ ضاهي ُمتعة التنزه على الكورنيش أو زيارة
أحد المتاحف الكتشاف تراث اإلمارة العريق .أبرز ما يميز ثقافة
ً
أجواء رائعة
اإلمارة هو كرم الضيافة ،الذي يُ ضفي بدفئه وأصالته
تجذب السائحين من جمي�ع أنحاء العالم .فالجيران يتشاركون بهجة
الحياة ً
أجواء من الدفء ،ويغلب كرم
ٍ
معا ،ويرحبون بضيوفهم وسط
الضيافة العربية األصيلة على الحياة اليومية.

الزوراء

معلومات سريعة

معلومات سريعة
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ّ
المطورين الراغبين
قطاع عريض من
نجحت عجمان في جذب
ٍ
بتسليط الضوء على روعة وجمال طبيعية اإلمارة أمام باقي المنطقة
والعالم بأسره .تتمتع اإلمارة بحياة برّ ية متنوعة ،وتفيض بأشجار
المانغروف الساحرة ،وتتزيّ ن باالمتداد الساحلي الطبيعي ،وتحتضن
مجموعة كبيرة من الفنادق الفاخرة والمراسي ومراكز التسوق
وغيرها من المعالم السياحية التي تجعلها وجهة ُمتميزة تستقطب
ً
أعدادا كبيرة من الزوار.

المذهل مسافة  1,5كم ،ويتمتع بإطالالت
يمتد مشروع مرسى عجمان ُ
أبراجا سكنية ،وفنادق،
ً
ساحرة على الواجهة المائية ،ومن المقرر أن يضم
وناديً ا لليخوت ،ومطاعم ،ومتاجر ،كما سيضم ممشى لمحبي رياضة
المشي والركض وركوب الدرّ اجات.

أبرز المعالم

أبرز
المعالم

مارينا عجمان
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توفر أغلب الفنادق ووكاالت السفر خدمات النقل من المطار .ويمكنك
ً
أيضا استخدام سيارات األجرة التي تقدم خدماتها بأسعار معقولة نظرً ا
ً
حفاظا على العادات والتقاليد اإلماراتية تعتبر
لخضوعها لتعرفة قياسية.
ً
رائعا لخدمة سيارات األجرة العادية؛ حيث
بديال ً
سيارات األجرة النسائية
توفر الراحة للسيدات والعائالت.

التأشيرة عند الوصول
يحصل مواطنو الدول التالية على تأشــيرة دخول اإلمارات
عند الوصول :أندورا ،وأســتراليا ،والنمســا ،وبلجيكا ،وبروناي،
وكندا ،والدنمارك ،وفنلندا ،وفرنســا ،وألمانيا ،واليونان ،وهونغ
كونغ ،وآيســلندا ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،واليابان ،وليختنشــتاين،
ولوكســمبورغ ،وماليزيا ،وموناكو ،وهولندا ،ونيوزيلندا ،والنرويج،
والبرتغال ،وســان مارينو ،وســنغافورة ،وكوريا الجنوبية ،وإسبانيا،
والســويد ،وسويســرا ،والمملكة المتحدة ،والواليات المتحدة،
والفاتيكان .يُ رجى العلم أن هذه المعلومات بمثابة إرشــادات
عامة ،وأنه يجب على الســائحين التواصل مع أقرب ســفارة أو
قنصليــة أو وكالــة ســفر لمعرفــة المزيد من المعلومات عن متطلبات
جواز الســفر وتأشيرة الدخول.

دليل الزوار  -عجمان

شبكة النقل في المطار

تبعا
تختلف متطلبات تأشيرة الدخول إلى اإلمارات العربية المتحدة ً
لقانون بلدك وتخضع القوانين للتغيير .ال يحتاج مواطنو دول مجلس
التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول اإلمارات ،في حين ُتمنح تأشيرة
الدخول تلقائيً ا لرعايا دول أخرى (بما في�ها المملكة المتحدة والواليات
المتحدة وأستراليا والعديد من دول االتحاد األوروبي) عند وصولهم إلى
يوما .يُ رجى التأكد من صالحية
المطار ،وتكون التأشيرة صالحة لمدة ً 30
جواز السفر لمدة تزيد عن  6أشهر قبل تاريخ السفر.

معلومات سريعة

معلومات سريعة
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تقع عجمان على مقربة من خمسة مطارات دولية في اإلمارات
الرئيسية :الشارقة ودبي وأبوظبي ورأس الخيمة .وال شك أن
يسهل من وصول ّ
ّ
الزوار من خارج
موقعها القريب من أهم المطارات
الدولة إلي�ها؛ فهي ُ
تبعد  15دقيقة فقط عن مطار الشارقة الدولي،
و 30دقيقة عن مطار دبي الدولي ،ونحو ساعتين عن مطار أبوظبي
الدولي.

التأشيرات والجمارك

التخطيط لرحلة

التخطيط
لرحلة

تراعي اإلمارة احتياجات جمي�ع فئات المجتمع ،لهذا فقد أتاحت مركبات
ألصحاب الهمم (ذوي االحتياجات الخاصة) ،وتأتي مجهزة بأفضل المزايا
وأحدث التقنيات لضمان وصولهم إلى وجهاتهم بسالم وأمان.

23

نصائح
مفيدة

دليل الزوار  -عجمان

المالبس المناسبة
عجمان إمارة عصرية تتمسك بقيمها التقليدية األصيلة .جمي�ع أنواع
الزوار مراعاة ارتداء مالبس
المالبس مقبولة بوجه عام ،إال أنه يجب على ّ
محتشمة في األماكن العامة ومراكز التسوق ،بحيث تغطي المالبس
الركبتين والكتفين .وعلى الراغبين في زيارة المساجد ارتداء مالبس تغطي
الكتفين والذراعين والساقين ،ويجب على النساء ارتداء أغطية الرأس.

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة
24

تعتبر اإلمارات العربية المتحدة وجهة رائعة للسائحين ،تستقبل آالف
عاما بعد آخر .وهي واحدة
الزوار من جمي�ع أنحاء العالم وتتزايد أعدادهم ً
ّ
احتواء وتقبّ ًل للثقافات والعادات األخرى ،ولكن هناك
ً
من أكثر الدول
زوار اإلمارة وضعها في اعتبارهم أثناء
بعض النقاط التي يجب على ّ
التجول في المدينة واستكشافها.

معلومات سريعة

المباحات والمحظورات

25

زوار اإلمارة أن السلوكيات الشائنة ال ُتعد غير الئقة
البد أن يدرك ّ
فحسب ،بل إنها أفعال يحاسب علي�ها القانون ،وقد يتم اتخاذ إجراء
رسمي تجاه مرتكبي�ها.

معلومات سريعة

تناول المشروبات الكحولية
للزوار تناول المشروبات الكحولية في األماكن المرخصة؛ إال أنه ال
يجوز ّ
ً
مطلقا مع
يجوز تناولها في األماكن العامة .ال تتسامح دولة اإلمارات
منعا با ً�تا حيازة أي
جريمة تناول المشروبات الكحولية أثناء القيادة ،ويُ منع ً
عقاقير غير مشروعة.

دليل الزوار  -عجمان

المناخ
تتميز عجمان ،كسائر اإلمارات ،بمناخ شبه استوائي جاف وشمس
ساطعة طوال العام .وتكون السماء زرقاء صافية ودرجات الحرارة دافئة
في أغلب أوقات العام ،ويندر هطول األمطار.

التوقيت المحلي
التعبير عن المشاعر
ً
تصرفا غير الئق.
ال يُ سمح بالتعبير العلني عن المشاعر ،ويعتبر

العقاقير

26

كذلك يتعيّ ن على النساء مراعاة ضوابط اللباس والحشمة في اختيار
احتراما ألجواء رمضان ،شهر التفكر والتدبر والعبادةُ .
وتطبّ ق
ً
مالبسهن،
حد سواء.
هذه الضوابط على المسلمين وغير المسلمين على ٍ

بعض العقاقير مثل الكوديين وتيمازيبام والبروزاك ممنوعة في اإلمارات
العربية المتحدة ،حتى إن كانت شائعة االستخدام في دول أخرى.
يُ رجى العلم أن هذه المعلومات بمثابة إرشادات عامة ويجب على
الزوار التواصل مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع اإلماراتية لمعرفة المزيد
ّ
من المعلومات.

يسبق التوقيت في دولة اإلمارات العربية المتحدة التوقيت العالمي
المنسق (توقيت جرينيتش) بأربع ساعات ،وال تعتمد الدولة نظام تغيير
الساعة إلى التوقيت الصيفيُ .تغلق أغلب الشركات والمدارس أبوابها
أيام الجمعة والسبت .غير أن ذلك ال يؤثر على أغلب األعمال ،لكن البد
الزوار إلى أن بعض مراكز التسوق والوجهات السياحية ال تفتح
أن ينتبه ّ
أبوابها إال عقب انتهاء صالة الجمعة.

دليل الزوار  -عجمان

اإليماءات

الزوار لالستمتاع بتناول الطعام أثناء النهار ،إال
تستقبل بعض المطاعم ّ
أن ذلك يكون في مناطق منفصلة غير مكشوفة .أضف إلى ذلك أنه
ال يُ سمح بالتدخين وتناول المأكوالت والمشروبات في األماكن العامة
سوى بعد غروب الشمس.

معلومات سريعة

نصائح مفيدة

تفيض عجمان بالمناظر االستثنائية الخالبة التي تستحق تخليدها بالصور
الزوار التقاط الصور ومقاطع
الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو .يستطي�ع ّ
الفيديو في األماكن العامة ،مع مراعاة عدم انتهاك خصوصية اآلخرين .ال
يجوز التقاط الصور أو مقاطع الفيديو لآلخرين دون استئذانهم.

يُ منع تناول المأكوالت والمشروبات في األماكن العامة خالل ساعات
النهار في شهر رمضان الكريم ،ألن أغلب المواطنين يكونون صائمين.

نصائح مفيدة

التصوير

شهر رمضان
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نصائح مفيدة

العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي الدرهم
اإلماراتي ،ويشار إليه اختصارً ا بالرمز “د .إ.”.

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في اإلمارات العربية المتحدة ،بالرغم من
انتشار اللغة اإلنجليزية ،وكذلك أغلب الفتات الطرق والقوائم مكتوبة
الزوار بتعلم بعض العبارات العربية واستخدامها في
باللغتين .ننصح ّ
التواصل مع اإلماراتيين وغيرهم من العرب ،ألنها بادرة لطيفة سوف
تلقى االستحسان وتشجع على بدء محادثات ودية.

ُتقبل البطاقات االئتمانية وبطاقات السحب اآللي في جمي�ع أرجاء
عجمان ،وتنتشر آالت الصرف اآللي في جمي�ع أنحاء اإلمارة ،وفي
مختلف مراكز التسوق والفنادق .يمكن صرف العمالت األجنبية
وشيكات المسافرين في مكاتب الصرافة المرخصة والبنوك والفنادق.
الزوار إظهار جواز السفر عند تبديل الشيكات السياحية .ويُ ّ
فضل
يجب على ّ
الدفع النقدي في األسواق والمتاجر المحلية الصغيرة .دفع اإلكراميات
ليس إلزاميً ا لكن من المعتاد إضافة نحو  10%من المبلغ اإلجمالي.

نصائح مفيدة

التداول المالي

اللغة

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة

دليل الزوار  -عجمان

جمي�ع الراغبين في البقاء على اتصال بعائالتهم وأصدقائهم في بالدهم
أثناء إقامتهم بعجمان يمكنهم شراء بطاقة  SIMقصيرة األجل بنظام
المزودان الرئيسيّ ان لخدمة االتصاالت هما
الدفع حسب االستخدام.
ّ
شركة اتصاالت ( )etisalat.aeوشركة دو ( ،)du.aeولهما منافذ بي�ع
في سيتي سنتر عجمان .رمز خط الهاتف الدولي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة هو ( ،)00971ورمز خط الهاتف المحلي لعجمان هو
ً
ّ
مجانا في أماكن عديدة مثل الفنادق
وتتوفر خدمة “الواي فاي”
(.)06
والمقاهي.

معلومات سريعة

خدمات االتصاالت واإلنترنت
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نصائح مفيدة

تتمتع اإلمارات العربية المتحدة باألمن والسالمة الذين ينعم بهما
حد سواء .تشعر الزائرات باألمان والراحة أثناء
والزوار على ٍ
المقيمون
ّ
التجول ،لكن يتعيّ ن علي�هن ارتداء مالبس محتشمة وتغطية منطقتي
بعيدا عن الشاطئ أو المسبح .يندر
ً
الكتف والركبة في األماكن األخرى
حدوث حوادث النشل وارتكاب جرائم ضد السائحين ،لكن ننصحك بتوخي
دائما أثناء استكشاف اإلمارة ،كما تفعل في أي مدينة أخرى.
الحذر ً

يعتمد تحديد تواريخ أغلب األعياد اإلسالمية على رؤية القمر ،وفي كثير
من األحيان يتم اإلعالن عنها قبل  24ساعة من موعدها.
أهم األعياد الدينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي عيد الفطر
وعيد األضحى ،ويوم المولد النبوي الشريف الذي يحتفل بذكرى مولد
ّ
وسلم ،وليلة اإلسراء والمعراج التي تخلد
النبي محمد صلى الله عليه
ّ
وسلم إلى السماء.
ذكرى عروج النبي محمد صلى الله عليه
لن تؤثر العطالت الرسمية على زيارتك لعجمان ،إال أن المتاجر قد تفتح
أبوابها في وقت متأخر من النهار.

نصائح مفيدة

األمن والسالمة

العطالت الرسمية

دليل الزوار  -عجمان

المستشفيات
مستشفى خليفة
مستشفى عجمان التخصصي

+971 )6( 743 9333
+971 )6( 742 2227

 30نوفمبر (محدد)
 2ديسمبر (محدد)

*تواريخ األعياد اإلسالمية عرضة للتغيير ألنها تعتمد على رؤية القمر

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة
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المطافئ
الشرطة
اإلسعاف
الكهرباء
المياه
المرور
قطاع الجنسية واإلقامة
بلدية عجمان
دائرة التنمية السياحية
بإمارة عجمان

997
999
998
+971 )6( 748 4888
+971 )6( 743 0999
+971 )6( 743 9999
+971 )6( 743 4444
+971 )6( 742 2331
+971 )6( 711 6666
+971 )56( 996 5666
(خدمة واتساب)

رأس السنة الميالدية
ليلة اإلسراء والمعراج
عيد الفطر ( 3أيام)
عيد األضحى ( 4أيام)
رأس السنة الهجرية
المولد النبوي
الشريف
يوم الشهيد اإلماراتي
اليوم الوطني اإلماراتي

 1يناير (محدد)
 13أبريل*
 14يونيو*
 21أغسطس*
 11سبتمبر*
 19نوفمبر*

معلومات سريعة

أرقام الطوارئ
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نصائح مفيدة

بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

ي�هدف المهرجان إلى إعادة إحياء التراث المحلي واالحتفاء بالعادات
الزوار فرصة التعرف على أهمية شجر النخيل
والتقاليد العريقة ،ومنح ّ
وقطاع الزراعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تعرض أجنحة عديدة في المهرجان أفخر أنواع التمور المحلية ،إلى جانب
مختلف أنواع الفواكه الحمضية والعسل والمنتجات األخرى التي يشارك
بها المزارعون المحليون .ال يُ لقي المهرجان الضوء على الثقافة اإلماراتية
فحسب ،بل يسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية وتشجي�ع الحفاظ على
الموروث الشعبي في اإلمارات العربية المتحدة.

معلومات سريعة
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

ً
ً
وعددا من الفرق
ً
وركنا للطهي،
سوقا شعبية،
يتضمن المهرجان
والرقصات التقليدية ،إلى جانب تنظيم العديد من ورش األعمال الفنية
الزوار بأجواء الضيافة اإلماراتية األصيلة.
والمسابقات؛ حتى يستمتع ّ

معلومات سريعة

يستضيف مربط عجمان للخيول العربية بطولة عجمان لجمال الخيل
العربي تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي،
عضو المجلس األعلى حاكم عجمانُ .تعد هذه البطولة واحدة
من أعرق األنشطة في المنطقة وأقدمها ،وتجذب المشاركين
من جمي�ع أنحاء العالم.

يطل علينا من جديد مهرجان ليوا عجمان للرطب في شهر يوليو/
وزوارها
ً
أغسطس ،ويتضمن
برنامجا يجد فيه المقيمون في اإلمارة ّ
المتعة والتسلية.

نصائح مفيدة

الفعاليات السنوية
تتميز عجمان بتنوعها الهائل الذي ينعكس على الفعاليات العديدة التي
تستضيفها اإلمارة كل عام .وتركز بعض الفعاليات على الجانبين التراثي
والثقافي ،بينما يمتلئ تقويم الفعاليات بتشكيلة متنوعة من األنشطة
الموجهة لعشاق الرياضة ،مثل المسابقات الرياضية الكبرى التي ُتقام كل
عام .يمكنك زيارة موقعنا  ajman.travelلمعرفة المزيد من المعلومات
حول الفعاليات القادمة.

مهرجان ليوا عجمان للرطب
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نصائح مفيدة

تســتضيف مارينا  1في الزوراء تحدي األولين ،وهو ســباق رياضي يضم
مجموعــة مــن العوائــق والحواجز مع لمســة فريدة من التراث اإلماراتي
العريق.
تتضمن هذه الفعالية السنوية المثيرة المزيد من التحديات والصعوبات
المتسابقينُ .صمم تحدي األولين
المنافسة والحماس بين ُ
التي ُتشعل ُ
لتسليط الضوء على المهارات الرياضية لدى كل شخص واختبار القوة
العقلية والعضلية ،واللياقة البدنية بوجه عام ،ومهارات العمل الجماعي.
ً
ومسارا بطول
يضم التحدي مسارات بطول  5و 10كيلومترات للبالغين

وإلتاحة الفرصة لمشاركة راكبي الدرّ اجات من مختلف المستويات في
جولة عجمان للدرّ اجات الهوائية خالل عطلة نهاية األسبوع ،يتضمن
السباق مسافتين؛  58و 115كيلومترً ا ،متاحتين لجمي�ع المواطنين من
مختلف الجنسيات ،للتأكيد على حرص هذه الفعالية الدولية على تشجي�ع
مشاركة مختلف عشاق ركوب الدرّ اجات.

معلومات سريعة
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

كما أضيف إلى الجولة سباق خاص لفئة المواطنين اإلماراتيين لتشجي�ع
أبناء إمارة عجمان على ممارسة رياضة ركوب الدرّ اجات ،وهي خطوة
واعدة في طريق بناء وتطوير مجتمع محلي لراكبي الدرّ اجات.

معلومات سريعة

كيلومتر واحد لألطفال .كما تسهم القرية التراثية وشاحنات الطعام في
جعلها فعالية تفيض بالمتعة لكل األعمار.

موعد مع جولة عجمان للدرّ اجات
ٍ
عشاق ركوب الدرّ اجات حول العالم على
الهوائية ضمن الفعاليات الدائمة في أجندة الفعاليات الرياضية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،وذلك استجابة لإلقبال المتزايد علي�ها خالل
السنوات الماضية .ستكون نقطة البداية والنهاية في مارينا  1في الزوراء،
مرورً ا بأهم المعالم البارزة في إمارة عجمان.

نصائح مفيدة

تحدي األولين

ّ
للدراجات الهوائية
جولة عجمان

34

35

نصائح مفيدة

احتفاالت اليوم الوطني اإلماراتي
شهد يوم  2ديسمبر عام  1971قيام اتحاد دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،ولهذا ُتقام احتفاالت ضخمة في هذا اليوم من كل عام .تنظم
إمارة عجمان مجموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة في جمي�ع أنحاء
إحياء لذكرى هذا اليوم العظيم ،وهي مناسبة مميزة ننصحك أال
ً
اإلمارة
تفوتها .نظرً ا للتغييرات التي تطرأ على برنامج االحتفال باستمرار ،يمكنك
معرفة المزيد من المعلومات من موقع دائرة التنمية السياحية.

التجول في المدينة

معلومات سريعة

يُ مكن لجمي�ع المهتمين بممارسة األنشطة الصحيّ ة أثناء العطلة
االستمتاع بالمشي أو ركوب الدرّ اجات والتزلج على الجليد في مسارات
مارينا عجمان .كما تضم حديقة الصفيا والحديقة الرياضية مسارات مثالية
للركض ،في حين توفر الزوراء أحدث المرافق لركوب الدرّ اجات .يُ مكن
ّ
لعشاق المغامرة واإلثارة االنطالق إلى مصفوت والمنامة لخوض تجربة
ركوب الدرّ اجات المثيرة وسط الجبال.
تفيض إمارة عجمان بشركات تأجير السيارات .إذا أردت استئجار سيارة،
جدا ،ويجب أن يغطي
ننصحك بشراء التأمين الشامل ألنه ضروري ً
الحوادث الشخصية .الستئجار سيارة ،سوف تحتاج إلى تقديم نسخة من
جواز سفرك ورخصة قيادة دولية سارية وبطاقة ائتمان.

معلومات سريعة

ُتعد السيارة وسيلة النقل األفضل في اإلمارات العربية المتحدة بشكل
عام ،السيما عند ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ،حيث تكون السيارة
المكيّ فة هي الخيار األمثل .أما فصل الشتاء فهو الوقت المثالي
ُ
الستكشاف إمارة عجمان سيرً ا على األقدام ،واالستمتاع بزيارة أروع
األماكن وسط الجبال وأشجار المانغروف الطبيعية المثالية للتنزه.

دليل الزوار  -عجمان
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لمعرفة المزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة الموقع ajman.travel

دليل الزوار  -عجمان

يمكنك استئجار سيارة من مختلف مكاتب تأجير السيارات أو من خالل
طلب المساعدة من مسؤول خدمات النزالء (الكونسيرج) في فندقك.
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نصائح مفيدة

600 599 997
600 599 997
+971 )6( 714 8444
600 599 997

دليل الزوار  -عجمان

الموقع اإللكتروني
رقم الهاتف األرضي لمؤسسة
المواصالت العامة في عجمان
رقم خط المساعدة المتاح على مدار الساعة
مهرة لألجرة
الحافالت
سيارات أجرة ألصحاب الهمم
(ذوي االحتياجات الخاصة)

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة

وسائل النقل العامة

ّ
توفر مؤسسة المواصالت العامة في عجمان خدمة حافالت تسير في
شارع االتحاد باتجاه الجرف ومنطقة عجمان الصناعية .كما ُتتاح خدمات
النقل بين اإلمارات ،وتعد فرصة رائعة الستكشاف اإلمارات األخرى
بأسعار معقولة .يضم أسطول خدمات النقل العام حافالت مكيفة
الهواء ،وسيارات أجرة نسائية ،وسيارات أجرة ألصحاب الهمم (ذوي
االحتياجات الخاصة) ،وخدمات الحافالت المباشرة إلى دبي وأبوظبي،
إلى جانب العبارات التقليدية (العبرة).

مؤسسة المواصالت العامة في عجمان
at.gov.ae
+971 )6( 714 8444

معلومات سريعة

تاكسي العربية
تاكسي عجمان
أجرة اإلمارات عجمان

+971 )6( 740 8000
+971 )6( 740 7070
+971 )6( 711 6999

معلومات عامة

لمعرفة تفاصيل االتصال والمزيد من المعلومات حول خدمات النقل
العامة ،يمكنك االتصال بخط المساعدة لشركة “اتصاالت” المتاح
على مدار الساعة على الرقم 0 1700 7000

نصائح مفيدة

ّ
تتوفر سيارات األجرة بكثرة في عجمان ،وتتميز بانخفاض تكلفتها مقارنة
بأسعارها في دول أخرى .الحد األدنى للتعرفة دراهم قليلة ،ويمكنك
إيقاف سيارة األجرة من خالل التلويح لها في الطريق ،أو طلبها بمساعدة
الفندق الذي تقيم فيه.
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ملكية بنسبة 100%
سهولة نقل رأس المال واألرباح
إعفاءات ضريبية
أسعار تنافسية للمنشآت والمرافق والتأجير والعمالة

األعمال في عجمان

األعمال
في عجمان

المزايا

دليل الزوار  -عجمان

منذ تأسيس منطقة عجمان الحرة في عام  ،1988حملت على عاتقها
مسؤولية دفع قاطرة النمو الصناعي المتزايد في اإلمارة .فقد نجحت في
جذب عدد كبير من الشركات بفضل المزايا االستثمارية التي تقدمها ،مما
ساعدها على تعزيز القطاع الصناعي والتجاري والمالي في دولة اإلمارات
العربية المتحدة .ومن بين  36منطقة حرة في البالد ،تحتل منطقة
عجمان الحرة أحد المراكز الثالثة األولى باستمرار.
+971 )6( 701 1555
afz.gov.ae
info@afza.gov.ae

دليل الزوار  -عجمان

معلومات سريعة
40

منطقة عجمان الحرة

معلومات سريعة

تستضيف إمارة عجمان شركات من جمي�ع أنحاء العالم ،وذلك بفضل
ما توفره من بيئة أعمال منفتحة وميسرة ومربحة.
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األعمال في عجمان

يرجع النجاح منقطع النظير الذي حققته منطقة عجمان الحرة إلى تقديم
ً
فضال عن توفير مرافق
حوافز ومغريات تنافسية للمستثمرين من الخارج،
ُمتميزة تساعدهم على إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.
فقد ُصممت البنية التحتية في إمارة عجمان بوجه عام والمنطقة الحرة
بوجه خاص بطريقة تجعلها عامل جذب للمؤسسات التي تسعى إلى
تأسيس مركز إقليمي لشركاتها .وهي تحتل مواقع مالئمة تؤهلها ليس
فقط لمباشرة أعمالها التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بل
والتوسع في منطقة الشرق األوسط وآسيا.

تتبنى منطقة عجمان الحرة التقنيات الذكية لتيسير أغلب خدماتها ،التي
ً
فضال عن تطبيق خاص على
يمكن الوصول إلي�ها عبر موقعها اإللكتروني،
الهواتف الذكية.

األعمال في عجمان

انتشار عالمي

تحصل الشركات الراغبة في تأسيس مقر لها في المنطقة الحرة على
الترخيصات التجارية الالزمة خالل  24ساعة فقط .وترجع سرعة إتمام
اإلجراءات إلى اتباع ممارسات أعمال ذكية ،إلى جانب التزام المنطقة
الحرة وفريق عملها بتوفير بيئة تقدمية لألعمال.

معلومات سريعة

مدينة عجمان اإلعالمية الحرة
+971 )6( 740 6660
amcdg@amcfz.ae

معلومات سريعة

تبعد 25
ال شك أن شبكة النقل الدولية الواسعة في عجمان ،التي ُ
دقيقة بالسيارة عن أهم المطارات الدولية والتي تمتلك مرفأها الخاص،
تجعل المنطقة الحرة االختيار األمثل ألصحاب الشركات الدولية.

دليل الزوار  -عجمان
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حرصت منطقة عجمان الحرة على تبني الخدمات الذكية المفيدة بهدف
مواكبة العصر ورفع مستوى ما تقدمه ،فاستحقت المكانة العالية التي
احتلتها كوجهة لألعمال الذكية.
كما تتبنى منطقة عجمان الحرة التقنيات الذكية التي تجعل اإلجراءات
ً
استهالكا للوقت وأكثر كفاءة بالنسبة
الطويلة أكثر سهولة وأقل
للمستثمرين والشركات والموظفين.

دليل الزوار  -عجمان

األعمال الذكية
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التجارب

دليل الزوار  -عجمان

تستقطب إمارة عجمان كل عام آالف المسافرين بغرض األعمال
بفضل قربها من مركزي األعمال في دبي والشارقة ،باإلضافة إلى
المشهد التجاري التنافسي في اإلمارة .كما تتميز إمارة عجمان
بأجوائها الهادئة ،وشواطئها الساحرة ،ومعالمها الثقافية النابضة
بالحياة التي تجعلها الوجهة المثالية للسائحين الراغبين في
بقاع جديدة.
استكشاف
ٍ

دليل الزوار  -عجمان

التجارب

اكتسبت إمارة عجمان على مدار العقود القليلة الماضية
ً
سواء للعمل أو الترفيه
شهرة واسعة بوصفها الوجهة المثالية
واالستجمام .ومع تنوع واختالف أسباب زيارة عجمان ،فقد شهدت
ً
زيادة
أعداد الفنادق الفاخرة والشقق المفروشة في اإلمارة
ملحوظة.

التجارب

اإلقامة
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اإلقامة

يمتد فندق عجمان بطول الشاطئ الرملي األبيض ،وتوفر الغرف
واألجنحة الرحبة المطلة على الماء راحة ال مثيل لها ،وتعكس الضيافة
منتجعا صحيً ا (سبا) ،وناديً ا
ً
العربية األصيلة في أبهى صورها .يضم الفندق
ومسبحا ،إلى جانب مالعب التنس .كما يحتوي على
ً
صحيً ا ،ورياضات مائية
 10من أرقى المطاعم والمقاهي الفاخرة إلرضاء جمي�ع األذواق.

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 741 2222
ajmansaray.com

التجارب

+971 )6( 741 5555
hotelajman.com

ّ
يتمتع الفندق بموقع ُمتميز يطل على مياه الخليج العربي الفيروزية؛ حيث
تتألأل الشواطئ الخالبة برمالها البيضاء تحت أشعة الشمس الذهبية.
ً
واحة تنبض بالسحر تكتمل معها متعة قضاء عطالت
يُ جسد المنتجع
نهاية األسبوع على الشاطئ .يضم المنتجع الراقي األنيق  205من الغرف
واألجنحة الجذابة ،باإلضافة إلى ستة مطاعم استثنائية ،وسبا “جوكو”
ً
فضل عن منطقة لممارسة
وناد لألطفال ،ومسبح،
ٍ
وناد صحي،
ٍ
الفاخر،
أنشطة الرياضات المائية الممتعة.

اإلقامة

فندق عجمان ( 5نجوم)

منتجع عجمان سراي ،الكشري كوليكشن ( 5نجوم)
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التجارب
دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 5757
fairmont.com/ajman

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 8888
hmhhotelgroup.com

التجارب

اإلقامة

يقع قصر باهي عجمان على شاطئ خاص ،وهو فندق فئة خمس
نجوم يجمع بين التراث والحداثة ،ويوازن بين المرافق عالمية المستوى
ومنتجعا صحيً ا
ً
والضيافة العربية األسطورية .يضم الفندق سبعة مطاعم،
ومسبحا ،ويوفر ً
باقة من األنشطة المائية.
ً
(سبا) ،وناديً ا صحيً ا،

يقع فندق فيرمونت عجمان على طرف الخليج العربي بمحاذاة واحد
من أروع الشواطئ في اإلمارات العربية المتحدة .يتألف الفندق من 14
ً
وجناحا ،بما في ذلك شقتين علويتين
ً
طابقا ،ويضم بين أروقته  252غرفة
(بنتهاوس) تتألف ٌ
كل منهما من طابقين ،ومرافق ترفي�هية خارجية،
ً
وشاطئا طبيعيً ا يمتد مسافة  200متر ،إلى جانب تشكيلة متنوعة من
ً
ً
ً
صحيا (سبا).
ومنتجعا
ومركزا للياقة البدنية،
المطاعم،

اإلقامة

قصر باهي عجمان ( 5نجوم)

فيرمونت عجمان ( 5نجوم)
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اإلقامة

مجمع راديسون بلو الذي ينبض بالحيوية داخل المدينة ،على بُ عد
ّ
يقع
دقائق معدودة من مركز تسوق عجمان سيتي سنتر .ويمكن الوصول
المتميز في منطقة
إليه بسهولة من الطريق السري�ع ،نظرً ا لموقعه ُ
الجرف الجديدة الواعدة في إمارة عجمان .يمكنك االستمتاع بصالة
األلعاب الرياضية ،والمنتجع الصحي (السبا) ،والمسبح الممتد بطول
 25مترً ا ،واالختيار بين سبعة مطاعم متنوعة وغرف مريحة ،إلى جانب
خدمات الحافالت المجانية إلى شاطئنا الطبيعي الخاص خارج الفندق،
وإلى بعض مراكز التسوق في دبي.

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 504 4888
oberoihotels.com

التجارب

+971 )6( 707 0700
radissonblu.com/hotel-ajman

يقع المنتجع الفاخر التابع لمجموعة فنادق أوبيروي الشهيرة في موقع
متميز على الشاطئ ،وسط محمية الزوراء الطبيعية الفريدة .يضم المنتجع
بين أروقته  89غرفة عادية و 25غرفة بسريرين ُمفردين و 64غرفة بسرير
كينغ ،وأجنحة وفيالت بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثالثة .تحتوي جمي�ع
الغرف واألجنحة على شرفة خاصة .يوفر المنتجع رياضات مائية بمركبات
آلية أو عادية في مرسى الزوراء.

اإلقامة

راديسون بلو عجمان ( 5نجوم)

منتجع أوبيروي بيتش الزوراء ( 5نجوم)
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اإلقامة

موقع ُمتميز في
اكتشف روعة عجمان أثناء االستمتاع بإقامة ُمذهلة في
ٍ
رواده
ضيافة فندق رمادا بيتش عجمان .يضم الفندق  107غرف ،ويعد ّ
بتلبية أعلى معايير الرفاهية والراحة طوال فترة إقامتهم .يُ تيح الشاطئ
الخاص الفرصة لنزالء الفندق لتجربة جمي�ع أنواع الرياضات المائية أو
االستلقاء في الشمس واالستمتاع بمشاهدة المياه الزرقاء الساحرة.
لمحات عن النكهات
ٍ
يمنحك المطعم الذي يفتح أبوابه على مدار اليوم
التقليدية واألطباق المبتكرة ليُ �هديك أروع التجارب االستثنائية أثناء
تناول الطعام.

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 703 1111
ramadaajman.com

التجارب

+971 )6( 742 9999
ramadabeachajman.com

يقع فندق وأجنحة رمادا عجمان في قلب المدينة ،ويضم  366غرفة
روادها إقامة
ً
وجناحا تتألق جميعها بديكورات وتصاميم أنيقة؛ ُلتهدي ّ
تجمع بين الراحة والرفاهية .يحتوي الفندق على مطعم يفتح أبوابه طوال
ّ
المحضرة يدويً ا والمعجنات الطازجة.
اليوم ،إلى جانب مقهى يقدم القهوة
ً
واسعا ألولئك الذين يجدون ُمتعتهم في
ً
خاصا
شاطئا ً
كما يضم الفندق
مشاهدة المياه الزرقاء وغروب الشمس.

اإلقامة

فندق رمادا بيتش ( 4نجوم)

فندق وأجنحة رمادا عجمان ( 4نجوم)
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اإلقامة

يُ عد فندق ويندام جاردن كورنيش عجمان األول من نوعه ،فهو يتميز
بموقع استثنائي في شارع الكورنيش الهادئ ،ويوفر إطالالت بانورامية
ٍ
على الخليج العربي الساحر .يضم الفندق  179غرفة مجهزة بالكامل ،إلى
ً
ً
صحيا
ومنتجعا
جانب مطعمين فاخرين ،ومقهى ،وردهة سكاي الونج،
(سبا) ،وصالة ألعاب رياضية ،ومسبح ،وجاكوزي .كما يحتوي الفندق
مخصصة للعب األطفال ،وبار المسبح الذي يقدم أروع
ّ
على منطقة
الكوكتيالت غير الكحولية والمشويات.

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 742 3333
ajmanbeachhotel.com

التجارب

+971 )6( 742 9999
wyndhamgardenajman.com

إذا كنت تخطط لعطلة ترفي�هية أو رحلة عمل بتكاليف معقولة ،فستجد
في فندق شاطئ عجمان وجهتك المثالية التي ُ
ستلبي جمي�ع تطلعاتك.
ً
حديثا للتجديدات بطابعها العصري ،وتوفر
تتميز الغرف التي خضعت
جمي�ع وسائل الراحة العصرية .يمكنك االسترخاء على الشاطئ الرملي
األبيض واالستمتاع بأشعة الشمس والضيافة العربية األصيلة التي
تشتهر بها إمارة عجمان.

اإلقامة

ويندام جاردن كورنيش عجمان ( 4نجوم)

فندق شاطئ عجمان ( 3نجوم)
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التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 740 9111
crownpalace.me

+971 )6( 744 2515
ewangrandresort.com

التجارب

اإلقامة

يقع فندق كراون باالس في منطقة األعمال ،ويُ دلل ضيوفه بأعلى
مزيجا من الراحة واألسعار
ً
مستويات الخدمة .توفر غرف وأجنحة الفندق
مسبحا ،وناديً ا
ً
المتميزة في الفندق
المعقولة .وتشمل وسائل الراحة ُ
حد سواء.
صحيً ا ،لتلبية احتياجات المسافرين بغرض الترفيه أو العمل على ٍ

ً
بأجواء من الراحة
ٍ
واحة تحتضن ضيوفها
يوفر هذا المنتجع الساحر
يشعرون معها وكأنهم في منزلهم الثاني ،وقد ُصمم ليُ لبي تطلعات
المسافرين بغرض العمل أو الترفيه .يضم المنتجع  19شقة رحبة كاملة
التجهيزات من أجل االستمتاع بإقامة مريحة هادئة.

اإلقامة

فندق كراون باالس ( 3نجوم)

منتجع إيوان جراند ( 3نجوم)
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اإلقامة

جدا من
يقع منتجع هوليداي أربيان في مصفوت ،على مساقة قريبة ً
حتا .ويمنح نزالءه تجربة إقامة رائعة وأقصى درجات االستجمام ،ويُ سلط
التصميم المعماري للمنتجع الضوء على الهوية الثقافية ،من خالل تنفيذ
أجواء ثقافية راقية
ً
التصاميم التقليدية بأساليب عصرية .يُ ضفي الفندق
وملهمة تدعو النزالء لالحتفال بروعة كل لحظة واالستمتاع بالتجارب
ِ
المتعددة.
+971 )6( 852 2655
holidayarabianresort.com

يقع الفندق على كورنيش عجمان ،ويطل على الشاطئ ومياه الخليج
المميز لتلبية احتياجات
العربي الفيروزية المتأللئةُ .صمم هذا الفندق ُ
المسافرين بغرض العمل أو الترفيه ،ويضم ً
ومطعما،
ً
غرفا وأجنحة،
خدمتي صف السيارات ،والواي فاي.
ومقهى ،ويوفر
ّ
+971 )6( 731 2111
mermaidbeachhotel.com

اإلقامة

منتجع هوليداي أربيان ( 3نجوم)

فندق ميرميد بيتش (نجمتان)

فندق الريان (نجمة)

التجارب

+971 )6( 742 4333
alrayan-hotel.com

التجارب

جناحا و176
ً
يضم فندق الريان في عجمان  200وحدة فاخرة ،منها 24
من االستوديوهات التي تتنوع بين غرف عادية وديلوكس وتنفيذية.
ّ
تتمتع جمي�ع الغرف بكامل التجهيزات والمفروشات التي تجمع بين األناقة
ً
مطبخا صغيرً ا.
والراحة ،وتضم

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 745 7711

دليل الزوار  -عجمان

فندق كارافان (نجمة)
يقع الفندق على بُ عد  20دقيقة فقط من مطار دبي ومطار الشارقة
الدوليين ،ويتميز بموقعه على شاطئ الخليج العربي الساحر .يضم
جناحا و3
ً
فريدا من  22غرفة عادية و11
ً
مزيجا
ً
الفندق  11فيال تضم
الزوارّ .
تتمتع جمي�ع الغرف بكامل التجهيزات التي
فيالت مفروشة لكبار ّ
تتميز بأناقة التصميم ،باإلضافة إلى أنها ُمكيّ فة ،وتحتوي على تلفزيون
وهاتف وثالجة ومجفف شعر.
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اإلقامة

مسافة قريبة
ٍ
يقع الفندق في قلب منطقة األعمال في عجمان ،على
جدا من وجهات التسوق ،والمطاعم ،وبحر عجمان .يضم الفندق في
ً
ً
جيدا ومفروشة بالكامل
تجهيزا ً
المجمل  60شقة رائعة التصميم ومجهزة
مطعما
ً
خدمات ُمتكاملة .كما يشمل الفندق
ٍ
بطابع عصري أنيق ،وتوفر
ومقهى وخدمة إنترنت فائق السرعة.

YATS

فندق دريم باالس (نجمة)

+971 )6( 741 7070
dreampalacehotel.net

فندق اإلمارات بالزا (نجمة)

التجارب

+971 )6( 744 5777
ephotel.ajman@gmail.com

التجارب

مسافة قريبة من مبنى غرفة التجارة
ٍ
يقع الفندق في موقع مثالي ،على
ويبعد مسافة  100متر فقط عن الشاطئ الساحر .يوفر
ُ
في النخيل،
الفندق خدمة الغرف على مدار الساعة لتلبية احتياجات النزالء.

فندق أمواج (نجمة)

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 744 1110
waveshotelajman@yahoo.com

دليل الزوار  -عجمان

يُ عد فندق أمواج الوجهة المثالية التي تحتضن ضيوفها بأجواء من
الدفء تحاكي منزلهم .تحتوي كل غرفة مكيفة على شرفة خاصة،
ً
مجانا .كما يقدم
وتلفزيون بشاشة مسطحة ،وتوفر خدمة الواي فاي
المطعم األطباق اإلقليمية والعالمية.
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اإلقامة

+971 )6( 731 2022

العين للشــقق الفندقية

التجارب

تقــع العيــن للشــقق الفندقيــة في موقع متميــز عند مدخل إمارة عجمان،
وعلى بُ عد خمس دقائق فقط من مركز تســوق عجمان ســيتي ســنتر
جدا من الشــركات وأبرز المعالم
وشــاطئ عجمان .وتتميز بموقعها القريب ً
الســياحية ،مثل مركز اللولو ،وكورنيش عجمان ،وســوق الذهب،
ووســط مدينة عجمان.
+971 )6( 746 4466
alainhotelapartments.ae

+971 )6( 745 2969
albarookhotelajman@gmail.com

الخل�يج بالزا للشقق الفندقية
ويبعد خمس دقائق سيرً ا
ُ
يقع الفندق في منطقة الرميلة النابضة بالحياة،
على األقدام عن شاطئ عجمان ،والمقاهي ،والمطاعم ،والمتاجر ،مثل
سنتربوينت ومركز اللولو .تضم الشقق الفندقية تجهيزات مطبخ ،وتوفر
ً
مجانا ،ومواقف للسيارات ،وكافيتريا.
خدمة الواي فاي
+971 )6( 744 8969

الملكة للشقق الفندقية
وتبعد
ُ
تقع الشقق الفندقية على بُ عد دقائق من شاطئ عجمان،
مسافة صغيرة سيرً ا على األقدام عن شارع الزاهر والرميلة .تضم الشقق
جناحا بغرفتي نوم ،و 13وحدة بغرفتي نوم ،و 13وحدة بغرفة نوم
ً
51
واحدة ،و 14استوديو ،وتوفر جميعها خدمة الغرف على مدار الساعة.

التجارب

تقع األميرة للشقق الفندقية أمام الشاطئ مباشرة ،وتضم تشكيلة
الزوار ،وأهم ما
متنوعة من أنواع الغرف ،مثل الجناح الملكي وغرف كبار ّ
يميزها أنها قريبة من أهم المعالم السياحية ومنطقة األعمال في عجمان.

اإلقامة

األميرة للشقق الفندقية

الباروك للشقق الفندقية

تبعد هذه الشقق الفندقية  500متر عن شاطئ عجمان ،وتوفر ً
غرفا
ُ
أجواء من الهدوء والسكينة.
ٍ
واسعة مريحة في

دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 747 4888
almalikahotel.ajman@gmail.com
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اإلقامة

تقع الشقق الفندقية بالقرب من وسط المدينة والكورنيش ،وتسعى
إلرضاء نزالئها بحسن ضيافتها ،وتلبية احتياجات المسافرين بغرض العمل
أو الترفيه من خالل تطبيق أعلى معايير الخدمة.
+971 )6( 731 1777
smougroup.ae

بمفروشات أنيقة،
ٍ
توفر األسرة للشقق الفندقية  54وحدة رحبة تتميز
وتشتمل على كل وسائل الراحة المتاحة في المنزل .يستطي�ع النزالء
االستفادة من خدمات المنتجع الصحي (السبا) متكامل الخدمات ،ومركز
األعمال المفتوح على مدار الساعة ،وخدمة تنظيف وتجهيز الغرف
اليومية ،وخدمة غسل المالبس ،وخدمة الواي فاي المجانية،
ومواقف السيارات.

اإلقامة

السمو للشقق الفندقية

األسرة للشقق الفندقية

+971 )6( 566 8466

العربية للشقق الفندقية

دليل الزوار  -عجمان

التجارب

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 741 4400

التجارب

جيدا في قلب
توفر العربية للشقق الفندقية وحدات فاخرة مفروشة ً
المدينة .يستطي�ع نزالء الشقق الفندقية الوصول إلى أهم وجهات
األعمال ومراكز التسوق سيرً ا على األقدام .يضم الفندق  48شقة
استوديو صغيرة وأجنحة بغرفة نوم واحدة بتصاميم مذهلة.
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التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 741 5550
ewansuites.com

+971 )6( 743 9439
ewan-tower.com

التجارب

اإلقامة

بأجواء يشعرون معها
ٍ
تحتضن أجنحة إيوان عجمان الفندقية ضيوفها
شقق بغرفة نوم واحدة أو
وكأنهم في منازلهم .وتتنوع أماكن اإلقامة بين
ٍ
غرفتين مع ردهات ،ومساحات لتناول الطعام ،ومطابخ صغيرة ،ومسبح،
وناد صحي.
ٍ

الرقي .يضم الفندق الفاخر
عالما من
ُتجسد شقق إيوان تاور في عجمان ً
ّ
جناحا عصريً ا رحبً ا بغرفتي نوم أو ثالثة ،توفر إطالالت خالبة
ً
األنيق 120
على ميناء عجمان ،باإلضافة إلى خدمة الواي الفاي المجانية.

اإلقامة

إيوان عجمان لألجنحة الفندقية

إيوان تاور للشقق الفندقية
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اإلقامة

+971 )6( 744 4004

هال إن للشقق الفندقية
بموقع مثالي ،خلف مركز تسوق عجمان سيتي سنتر.
تتميز هذه الشقق
ٍ
جمي�ع الغرف الرحبة مجهزة بمطبخ صغير ،كما يقدم المطعم تشكيلة
من األطباق األوروبية التي يمكنك االستمتاع بها قبل التوجه إلى
النادي الصحي.

التجارب

+971 )6( 740 0554
halainnhotel.com

+971 )6( 742 4488

هاملتون للشقق الفندقية
يضم هذا الصرح  15شقة استوديو رحبة ،و 12شقة بغرفة نوم واحدة؛
بمزيج ال يقاوم من الراحة واألناقة .تشتمل جمي�ع الوحدات
ليُ دلل الضيوف
ٍ
وحمام خاص،
على تلفزيون مع قنوات فضائية ،وخط هاتف مباشرّ ،
ومطبخ صغير ،وأمن على مدار الساعة ،وخدمة الغرف ،وخدمة تنظيف
وتجهيز الغرف.
+971 )6( 742 0707
hamiltnhotel.com

جميرا للشقق الفندقية

التجارب

يقع جولدن بيتش للشقق الفندقية بمحاذاة كورنيش عجمان ،ويوفر
أماكن مثالية إلقامة العائالت .يضم الفندق  28شقة ذات أثاث أنيق
بغرفتي نوم ،وخدمة الواي فاي المجانية ،وتلفزيون بشاشة مسطحة،
ويوفر الفندق خدمة صرف العمالت ،وخدمة غرف على مدار الساعة.

تقع هذه الشقق الرحبة مكيفة الهواء على بُ عد دقائق معدودة سيرً ا
ً
مطبخا صغيرً ا
وتضم كل شقة
ّ
على األقدام من شارع شاطئ عجمان،
خاصا وشرفة .كما توفر للنزالء جهاز تلفزيون مع قنوات فضائية،
وحم ًاما ً
ّ
وخدمة الواي فاي المجانية ،وخدمة الغرف على مدار الساعة.

اإلقامة

جولدن بيتش للشقق الفندقية

حبيب للشقق الفندقية

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 731 5551
jumeirahotelajman.com

دليل الزوار  -عجمان

ً
جيدا ،تتربّ ع على عرش الغرف
تجهيزا ً
يحتوي الفندق على  54غرفة مجهزة
األكثر رحابة في عجمان .يستمتع النزالء بالمساحات الرحبة في الشقق مع
خدمة الواي فاي المجانية ،وخزانة خاصة ،وغرف لغير المدخنين ،وتكييف
هواء ،وتلفزيون بشاشة مسطحة ،كما تحتوي بعض الشقق على شرفة.
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اإلقامة

ً
شققا ذات مفروشات أنيقة ،تضم مناطق منفصلة
يوفر مرحبا ريزدينس
وحمامات داخلية .ويمكن
جهزةّ ،
للجلوس وتناول الطعام ،ومطابخ شبه ُم ّ
االختيار بين الشقق الرحبة التي تتألف من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو
ثالث غرف.

YATS

مرحبا ريزيدنس للشقق الفندقية

+971 )6( 740 6999
info.marhaba.ae@gmail.com

ميدتاون للشقق الفندقية

التجارب

+971 )6( 766 6703
midtownajman.com

ريف للشقق الفندقية

التجارب

تحتوي جمي�ع الشقق على تلفزيون بشاشة مسطحة ،وتضم بعض
الوحدات شرفة ومنطقة للجلوس .كما يشتمل المطبخ على ميكروويف،
ومحمصة ،وثالجة ،وموقد ،وماكينة لتحضير القهوة.

تقع هذه الشقق في قلب عجمان ،وتضم عدة وحدات مفروشة بها
مجهز بأحدث وسائل الراحة.
مطبخ ّ

دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 742 6060
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اإلقامة

ً
شققا فندقية مثالية إلقامة العائالت تمتد على طول
توفر سفاري
كورنيش عجمان الساحر .يمكنك االختيار بين االستوديوهات الصغيرة أو
الشقق التي تتألف من غرفة نوم واحدة أو غرفتين.
+971 )6( 744 4504
safarihotelapartments@gmail.com

تقع الشقق في قلب مدينة عجمان بالقرب من منطقة األعمال،
ومراكز التسوق ،والشواطئ ،ما يجعلها الخيار المثالي للمسافرين
يبعد الفندق مسافة قصيرة بالسيارة عن مطار الشارقة
بغرض العملُ .
ومطار دبي الدوليين ،ويوفر للنزالء مواقف سيارات وخدمة الواي
فاي المجانية.

اإلقامة

سفاري للشقق الفندقية

توليب إن للشقق الفندقية

+971 )6( 740 3444

سارة للشقق الفندقية
فازت هذه الشقق الرحبة بلقب “أفضل شقق فندقية قياسية” في
مسابقة دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان عام  .2013-2014توفر
وتبعد عن الشاطئ ومركز تسوق
ُ
الشقق خدمة الواي فاي المجانية
اللولو مسافة خمس دقائق سيرً ا على األقدام.

التجارب

بارادايس إن للشقق الفندقية
تتميز بارادايس إن للشقق الفندقية بموقعها المركزي في منطقة
ً
شققا مريحة وواسعة تجذب المسافرين بغرض
الزهراء بعجمان ،وتوفر
العمل أو الترفيه .يستمتع ضيوف الشقق بموقعها المثالي وخدمة الواي
فاي المجانية.

التجارب

+971 )6( 741 4148

دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 748 8868
paradiseinn.ajman@gmail.com
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الزوار يفضلون
وال تخلو الحديقة من أكشاك بي�ع المأكوالت ،ولكن ّ
االستفادة من مساحات الشواء العامة؛ ليحظوا بتجربة تفيض بالمتعة.
صباحا إلى الساعة ً 10
ليال خالل أيام
ً
تفتح الحديقة أبوابها من الساعة 10
صباحا إلى منتصف الليل خالل عطالت نهاية
ً
األسبوع ومن الساعة 10
األسبوع واألعياد الرسمية .دخول الحديقة مجاني.

االستكشاف

االستكشاف

واالنطالق ،فهي تضم مالعب لكرة السلة وكرة القدم ومعدات وأجهزة
رياضة في الهواء الطلق .ويمكن استئجار سيارات الكارتينغ التي تعمل
بالدواسات مقابل مبلغ رمزي ،واالنطالق بها على مسارات ُمخصصة.
ّ

وقد ُ
افتتِحت حدائق جديدة في جمي�ع أنحاء إمارة عجمان ،فانتشرت
ممرات المشي والمالعب واألنشطة الرياضية في كل مكان.
ال تسهم الحدائق في زيادة الوعي بالحفاظ على البيئة فحسب،
بل إنها تشجع زوارها على اتباع نمط حياة صحي.

الحدائق والشواطئ

دليل الزوار  -عجمان

حديقة الحميدية
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ُتعرف حديقة الحميدية ً
أيضا باسم متنزه الحليو ،وهي مساحة خضراء ممتدة
في الهواء الطلق بضواحي عجمان .أيام الخميس والجمعة والسبت
مخصصة للعائالت؛ حيث تستقبل الحديقة الرجال والنساء واألطفال.
تكون ّ
ُصممت الكثير من المرافق في الحديقة لتشجع على النشاط والحيوية

حديقة الصفيا
تنفرد حديقة الصفيا بإطاللة ساحرة على الخور في منطقة مشيرف،
وتمتد على مساحة  129ألف متر مربع ،وتضم  200موقف للسيارات،
ومنطقة للعب األطفال ،باإلضافة إلى منطقة مخصصة للشواء ،ومسار
للركض بطول  1800متر ،وتزيّ نها  500شجرة نخيل ،كما تتوفر ً
أيضا
درّ اجات متاحة لالستئجار .وقد أشرف على اختيار أشجار النخيل صاحب
السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي ،عضو المجلس األعلى حاكم
عجمان ،ليحتمي الزوار بظاللها من حرارة الشمس.

الحديقة الرياضية

عددا
ً
ُتعد الحديقة الرياضية األولى من نوعها في اإلمارة؛ حيث تضم
من المرافق الرياضية لكرة القدم ،وكرة اليد ،وكرة السلة ،إلى جانب
مخصصة للكبار ،جنبً ا إلى جنب مع مسار
ّ
منطقة للعب األطفال ،ومنطقة
للدرّ اجات ،ومسار مطاطي للركض ،وصالة مفتوحة لأللعاب الرياضية.

دليل الزوار  -عجمان

تتركز معظم األنشطة في عجمان على طول الكورنيش بمحاذاة
الساحل الجذاب الذي يمتد على مسافة  16كم؛ حيث يُ مكن ّ
للزوار
االستمتاع بأشعة الشمس .كما يتميّ ز هذا الموقع بتقديم مجموعة
واسعة من خيارات التسوق ،بما في�ها األسواق التقليدية والعصرية
ومراكز التسوق.

التجارب

التجارب

حديقة الراشدية (حديقة عجمان للسيدات)
تحظى حديقة الراشدية العائلية بشعبية هائلة ،وتمتد على مساحة
 40ألف متر مربع ،وتتميز بباقة متنوعة من مختلف األنشطة الرياضية،
كما تضم العديد من المساحات الخضراء المفتوحة في الهواء الطلق،
ومقهى ،باإلضافة إلى الكثير من المناطق المخصصة للراحة والجلوس.
وتفتح الحديقة أبوابها الستقبال السيدات واألطفال فقط يوميً ا من
صباحا وحتى الساعة ً 10
ً
مجانا.
ليال ،والدخول
ً
الساعة 10
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عجمان كيوبس
لعل كورنيش عجمان وساحلها الساحر الممتد بال نهاية هما ما يميزانها
حجما ،فقد احتفظ ساحل هذه
ً
عن غيرها من اإلمارات األخرى األكبر
اإلمارة بسحره الطبيعي الخالب ،ولم تتغير معالمه أو تتبدل مالمحه
مع الثورة العمرانية والتطورات المعاصرة ،ما يجعله الوجهة المثالية
لالستمتاع بعطلة تنبض بالراحة واالسترخاء على الشاطئ ،كما تتوفر
العديد من المرافق والخدمات على طول طريق الشاطئ النابض بالحياة،
بما في ذلك مطاعم الوجبات السريعة ،والمقاهي ،والمتاجر ،جنبً ا إلى
جنب مع المطاعم الكالسيكية الكبيرة .أما إذا كنت ترغب في االستمتاع
تكون بفعل حركة
بتجربة سباحة آمنة ،فستجد جنتك في المسبح الذي ّ
المد والجزر .يُ ذكر ً
أيضا أن كثيرً ا من الفنادق تتزيّ ن بشواطئها الخاصة.

المعالم الثقافية

تاريخ الحصن
يعود تاريخ تأسيس الحصن إلى عام  1775تقريبً ا .وقد تعرض الحصن
لبعض األضرار بسبب معارك عديدة وقعت في الماضي ،وخضع للترميم
ً
متحفا في أواخر الثمانينات من القرن
وإعادة البناء عدة مرات قبل أن يصبح
الماضي .ويقف هذا المتحف خير شاهد على روعة فن العمارة الكالسيكية
قسما يروي ٌ
كل منها قصته الخاصة.
ً
في المنطقة ،كما يضم 22

معلومات ّ
للزوار
يقع متحف عجمان في منطقة البستان ،ويفتح أبوابه يوميً ا الستقبال
مساء ،ومن  2ظهرا حتى
ً
صباحا وحتى الساعة 8
ً
الضيوف من الساعة 8
مساء يوم الجمعة .تبلغ رسوم الدخول إلى المتحف خمسة دراهم
ً
8
إماراتية للبالغين ،ويمكن االطالع على المعلومات المكتوبة باللغتين
العربية واإلنجليزية.

التجارب

تاريخ الحصن
بتصميم فريد من نوعه؛ حيث يتألف من حاويات شحن
ٍ
يتميز المبنى
قديمة ُمعاد تدويرها بلمسات عصرية مبتكرة ،وي�هدف المشروع إلى
رواد األعمال المحليين ،كما يضم تشكيلة متميزة من المطاعم
دعم ّ
ً
والمقاهي ،ويتميز ً
مباشرة .وما زال العمل
أيضا بموقعه إلى جوار الحديقة
قدم وساق لتوفير المزيد من المطاعم والمرافق المختلفة.
ٍ
قائما على
ً

يتخذ متحف عجمان من أحد الحصون التي يرجع تاريخ تشييدها إلى أواخر
موقعا له ،ويُ عد أكبر متحف تراثي في دولة اإلمارات
ً
القرن الثامن عشر
العربية المتحدة؛ حيث يحتضن مجموعة مذهلة من أروع القطع األثرية
المصنوعة يدويً ا واالكتشافات األثرية ،بما في�ها من مخطوطات وأسلحة
وأوان فخارية قديمة .وفي الباحة الخارجية الرحبة للمتحف يمكنك رؤية
ٍ
الري والمراكب الشراعية
نماذج لآلبار القديمة ،والتعرّ ف على أنظمة
ّ
الخشبية التي اشتهرت بها إمارة عجمان.

االستكشاف

وتتزيّ ن الحديقة بالعديد من األشجار والمسطحات الخضراء الرائعة لتمنح
العائالت مساحات خضراء ساحرة وآمنة.

متحف عجمان

دليل الزوار  -عجمان
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وقد ُصمم هذا المسجد ،الذي يتألف من طابقين على مساحة 15
ألف متر مربع ،الستيعاب  1400شخص.

دليل الزوار  -عجمان

جوهرة إمارة عجمان
شيّ د سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ،ولي عهد عجمان،
تخليدا لذكرى والدته .وينفرد
ً
جامع الشيخة آمنة بنت أحمد الغرير
المسجد بتصميمه الذي يغلب عليه استخدام اللونين األبيض والذهبي،
ليتألق كالنجمة الساطعة المتأللئة وخاصة في أضواء المساء.
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لؤلؤة عجمان

ُتعد رحلة لؤلؤة عجمان من أهم التجارب الثقافية الفريدة في عجمان
الزوار في رحلة فريدة
واإلمارات الشمالية ،حيث تصطحب هذه التجربة الغنية ّ
من نوعها تجمع بين التعليم والترفيه ،يستكشفون خاللها تاريخ صيد اللؤلؤ
في منطقة الخليج العربي ،ويتعرفون على تفاصيل مغامرات أجدادنا في إمارة
عجمان ،وكيف كانوا يقضون ساعات طويلة في الغوص تحت الماء لصيد
آالف المحار ً
أمل في العثور على لؤلؤة واحدة .ويتولى فريق من الخبراء
والمرشدين الثقافيين اإلماراتيين والدوليين تنظيم هذه األنشطة واإلشراف
علي�ها ،كما يجيدون التحدث باللغتين العربية واإلنجليزية.

َعبرة عجمان

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

العبرة التقليدي المصنوع من الخشب من أفضل الوسائل
يُ عد قارب َ
الستكشاف روعة مياه اإلمارات المتأللئة؛ حيث يتهادى هذا القارب
الساحر فوق صفحة الماء ليمنح السياح إطالالت منقطعة النظير على
غابات أشجار المانغروف وغيرها من األماكن الخالبة بين منطقة الزوراء
وخور عجمان.

التجارب

+971 )54( 306 5627
ajmanpearljourney.com
tours@ajmanpearljourney.com

يقدم مرسى مارينا  ،1الذي تتولى شركة “آرت مارين” اإلشراف عليه،
ّ
بمستويات عالمية للقوارب واليخوت التي يتراوح
ٍ
خدمات الرسو واإلنقاذ
ً
عمالقا بجوار الخور يمتد
مجمعا
ً
طولها بين  8و 40مترً ا ،كما يضم المرسى
على مساحة  100ألف متر مربع ،ويحتضن حديقة ترفي�هية ،باإلضافة إلى
جديدا ،إلى جانب باقة متنوعة من المرافق الترفي�هية.
ً
مطعما
ً
أكثر من 15

االستكشاف

األنشطة في عجمان

مارينا  1في الزوراء
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فونتاستيكو
يتميز فونتاستيكو بمساحته المفتوحة في الهواء الطلق ،لي�هدي األحباء
الصغار تجربة فريدة تفيض بالمتعة واإلثارة وروح المغامرة بين أحضان
منطقة الزوراء مارينا 1؛ حيث يستمتع األطفال من مختلف األعمار
بعالم ساحر مع باقة من أروع األنشطة المسلية مثل
ٍ
لساعات طويلة
الملونة ،باإلضافة إلى مجموعة رائعة
القوارب المطاطية ،وبحر الكرات
ّ
من ألعاب التزحلق المطاطية والقالع ،كما تتوفر أنشطة أخرى مثل
لعبة القفز ،والترامبولين ،والعربات التي يستطي�ع جمي�ع أفراد األسرة أو
معا.
مجموعة من األصدقاء االستمتاع بها ً
+971 )6( 701 4700
alzorah.ae
info@alzorah.ae

دليل الزوار  -عجمان
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التجارب
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+971 )6( 701 4700
nordicstar.com
info@alzorah.ae

التجارب

يخت نورديك ستار لالستئجار
يرسو نورديك ستار في الزوراء مارينا  ،1ويمكن استئجار هذا اليخت
بدءا
الفاخر ،الذي يبلغ طوله  37مترً ا ،لمختلف المناسبات والفعاليات ً
من اجتماعات العمل بجوار المرسى ،والرحالت البحرية ليوم كامل ،ومرورً ا
برحالت عطلة نهاية األسبوع ،وحتى استضافة فعاليات سباق فورموال
 1أبوظبي ،كما توجد قصة مثيرة وراء هذا اليخت الكالسيكي إيطالي
ً
مركزا للترفيه في في العصر الذهبي لهوليود.
قديما
ً
الصنع ،فقد كان
وقد احتفظ هذا اليخت الفاخر بأثاثه األصلي وسحره القديم وترفه
المعهود الذي كان مصدر إلهام للعديد من الفنانين مثل فرانك سيناترا
وتوني كيرتس.

مصفوت
تنفرد منطقة مصفوت بمساحتها الصغيرة وموقعها الساحر بين أحضان
جبال الحجرُ ،
وتعد جنة ُع ّشاق التنزه؛ حيث تهدي�هم تجربة مذهلة تنعش
بعيدا عن حرارة الشمس الحارقة في فصل الصيف ،وتتميز
ً
الحواس
بموقعها في الجنوب على مقربة من ّ
حتا ،وعلى بُ عد  90دقيقة فقط
من مدينة عجمان ،كما تشتهر بأرضها الزراعية الخصبة ورخامها عالي
الجودة ،وبفضل ارتفاعها عن سطح البحر ،تحظى مصفوت بدرجات حرارة
منخفضة ،أما تضاريسها الوعرة ،فتجذب كل من ُع ّشاق ممارسة الرياضة
في الهواء الطلق ومحبي الطبيعة.
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المنامة
تنفرد المنامة بموقعها بين أحضان السهول المحيطة بسفوح جبال الحجر
تبعد سوى ساعة واحدة بالسيارة عن وسط المدينة
شرق عجمان ،وال ُ
النابض بالحياة ،وتتميز المنامة بطابعها السكني الهادئ ،ما يجعلها
بعيدا عن صخب المدينة.
ً
الوجهة المثالية لالسترخاء
ُ
يستمتع ُع ّشاق الطبيعة باستكشاف المساحات الجميلة التي تزيّ نها

دليل الزوار  -عجمان

أشجار السنط والغاف والسدر المزهر ،وأشجار السمر التي تجذب نحل
العسل اآلسيوي ،أما محبو التاريخ فسيجدون جنتهم مع إمكانية زيارة
ثالثة حصون تاريخية عريقة.
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رحلة البحث عن المغامرات
توفر خدمة البحث عن المغامرات رحالت مبتكرة تحت إشراف مدربين،
للتجول بزوارق الكاياك أو الكانو حول غابات أشجار المانغروف وجداول
المياه والبحيرات.

جوالت غابات أشجار المانغروف
تتكون محمية الزوراء الطبيعية من خور شبه استوائي يخضع لحركة المد
والجزر ،ويمتد على مساحة تزيد عن كيلومترين مربعين من األراضي
الطبيعية الرطبة الغنية.
يعتبر الخور وغابات المانغروف مناطق محمية ،وهي موطن لكثير من
األسماك في الساحل ،وتلتزم محمية الزوراء بالحفاظ على أنظمتها
البيئية وتشجي�ع نموها الطبيعي.
نوعا من أندر الطيور المنتشرة
وتحتضن المحمية مجموعة مميزة تضم ً 58
في مختلف أنحاء الخور وغابات المانغروف.

دليل الزوار  -عجمان

األنشطة
تعتبر المسارات الجبلية الوعرة في جبال الحجر القريبة من مدينة
مصفوت المنطقة المثالية لراكبي الدرّ اجات المتمرسين ،وهي المكان
المناسب للمشي ،واالستمتاع بتناول الطعام بين أحضان الطبيعة،
واستكشاف الوديان.

تشمل األنشطة الرياضية ً
أيضا استئجار الدرّ اجات والتجول بها ،واإلبحار
بالقوارب الصغيرة ،والرماية ،وألعاب السهام.

التجارب

إذا اخترت أن تسلك طريق دبي ّ -
حتا ( ،)E44فيُ رجى العلم أن الطريق يمر
العمانيّ ة ،وال تنس أن تحمل معك الوثائق المطلوبة.
بمركز سلطات الحدود ُ

كما يوفر مركز الرياضات المائية ألعابً ا رياضية بمركبات آلية أو عادية ،بما
ً
وقوفا،
في ذلك أنشطة ركوب الزالجات المائية ،والتزلج على الماء
والتزلج باستخدام الزالجة المائية الطائرة “فالي بورد” ،والتزلج بلوح “ويك
جلوسا على اللوح ،وجوالت قارب بانانا
ً
بورد” ،جنبً ا إلى جنب مع التزلج
الذي يشبه الموزة ،وجوالت القارب الطوربيدي ،وجوالت قارب “دونات”
الدائري ،باإلضافة إلى جوالت قارب “فالي فيش” ،ورحالت القوارب،
ورحالت الصيد ،وركوب زوارق الكاياك ،ولوح التجديف ،وركوب األمواج،
والمراكب الشراعية.

االستكشاف

يمكن الوصول إلى مصفوت من خالل طريق الشارقة  -كلباء أو طريق
دبي ّ -
حتا ( ،)E44ويمر كالهما على تالل رملية ساحرة قبل الوصول إلى
سفوح الجبال.
ّ
فتشكل
أما المناطق الريفية ذات الطبيعة الجبلية المحيطة بالمدينة،
ً
فضل عن
وجهة مثالية للمشي ،وركوب الدرّ اجات الهوائية في الجبال،
االستمتاع بتناول الطعام بين أحضان الطبيعة الساحرة ،باإلضافة إلى
مغامرات استكشاف الوديان .وتستهدف الخطط المستقبلية جذب
الزوار إلى المحيط الطبيعي الخالب لمدينة مصفوت ،وذلك
المزيد من ّ
من خالل إقامة مشاري�ع تطوير الفنادق والحدائق.

المغامرات واألنشطة الترفي�هية
يقدم مركز المغامرات الرياضية باقة من أروع األنشطة االجتماعية
والصحية المناسبة لكل من المبتدئين والمحترفين والمتفرجين والعائالت
حد سواء ،في أجواء تنبض بالمتعة والمرح.
على ٍ
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+971 )58( 567 0730
questforadventures.net
admin@questforadventure.net

شهد عام  2007انطالقة شركة “سيوينجز” في اإلمارات العربية المتحدة؛
حيث بدأت عملها بتوفير رحالت جوية جديدة حصريً ا في سماء اإلمارات
العربية المتحدة ،لالستمتاع بإطالالت منقطعة النظير على األفق
الممتد بال نهاية وأشهر المعالم السياحية التي تكتمل روعتها مع المناظر
الساحرة.
وتتألق جمي�ع الطائرات بمقاعد جلدية فاخرة ونوافذ كبيرة بجوار كل
مقعد ،إلى جانب مقصورات مكيفة الهواء.

االستكشاف

حديقة “ويك بوردينج كيبل”

عالم
سوف يجد ُع ّشاق المغامرة ومحبو الرياضات المائية جنتهم مع ٍ
يفيض بالمتعة واإلثارة في أحدث المعالم السياحية باإلمارة :حديقة “ويك
بوردينج كيبل” في الزوراء .لالستمتاع بتجربة التزلج باستخدام لوح “ويك
بورد” ليس عليك سوى اإلمساك بحبل متصل بآلية كابالت مع الوقوف
على اللوح ،الذي سيأخذك في جولة استثنائية مثيرة .وال تشترط هذه
التجربة أي خبرات أو تجارب سابقة.

رحالت الطائرة المائية من سيوينجز

+971 )4( 807 0708
Seawings.ae
reservations@seawings.ae

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 4755
alzorah@artmarine.ae
مارينا  1في الزوراء

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 5757
ajman@fairmont.com
فيرمونت عجمان

الرياضات المائية
ال تفوتكم فرصة االستمتاع بجمي�ع مرافق الرياضات المائية الرائعة التي
تزيّ ن أغلب الفنادق الشاطئية ،بما في ذلك أنشطة ركوب األمواج والتزلج
على الماء وركوب زوارق الكاياك.

التجارب

التجارب

مالهي أكوا باونس المائية في عجمان
جديدا للمتعة والترفيه على الشاطئ مع مدينة المالهي
ً
اكتشف معنى
ً
حافل بالمتعة
يوما
المائية العائمة األولى من نوعها في عجمان ،وعش ً
والمرح برفقة العائلة واألصدقاء بين أحضان أحدث المعالم السياحية
المائية في فيرمونت عجمان .وتفتح المالهي المائية أبوابها الستقبال
صباحا وحتى الساعة  5عصرً ا يوميً ا.
ً
الضيوف من الساعة 10
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متعة التسوق

التجارب

المتاجر واألسواق
سوق السمك

التجارب

تزخر عجمان بالمتاجر الصغيرة واألسواق التقليدية ما يجعلها الوجهة
المثالية لمحبي التفاوض والتسوق ،وإلى جانب المتعة والمرح
تمنحك األسواق تجربة ثقافية ثرية.

دليل الزوار  -عجمان
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ويُ قام مزاد السمك عقب الساعة  5عصرً ا ،ولكن قد يتغير الموعد ،كما
توفر المطاعم المحلية القريبة خدمة استالم األسماك المشتراة وطهي�ها
الزوار.
حسب رغبة ّ

دليل الزوار  -عجمان

يُ عد صيد األسماك من أقدم الحرف المتأصلة في الثقافة المحلية ،وال
شك أن زيارة سوق السمك النابض بالحياة ستمنحك فكرة واقعية عن
طبيعة الحياة اإلماراتية .يعرض السوق تشكيلة واسعة من األسماك
الزوار وأهالي اإلمارة
ومأكوالت البحر الطازجة ،التي يُ قبل على شرائها ّ
حد سواء .وللحصول على أفضل األسعار ال بد أن تستغل مهاراتك
على ٍ
في المساومة والتفاوض ،كما يمكنك االستعانة بأحد الطهاة المحليين
لطهي ما اقتنيته من السوق على مدار اليوم.
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التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

متعة التسوق

التجارب

سيجد عشاق الذهب والمجوهرات جنتهم في سوق الذهب؛ حيث
يضم تشكيلة هائلة من أروع تصاميم قطع الحلي الذهبية والفضية.
بناء على
ويُ باع الذهب حسب الوزن ،كما يمكن التفاوض على السعر ً
مستوى الجودة ومدى احترافية الصنع ،ما يجعل منه وجهة استثنائية
ليس لها مثيل.

يعتبر سوق صالح من األسواق الشعبية ذات الطابع العربي األصيل ،فهو
مغطى بسعف النخيل والعوارض الخشبية ،أما أرضيته فيكسوها الحجر
ً
بداية
المرجاني ،ويضم السوق تشكيلة متنوعة من المالبس التقليدية،
من العبايات غير الرسمية إلى الفساتين المستوحاة من الطراز المغربي
والسترات النسائية ،جنبً ا إلى جنب مع التذكارات والهدايا المختلفة
من مالبس ومنسوجات وشاالت الباشمينا المذهلة من جمي�ع أنحاء
المنطقة .وال تنس استغالل مهاراتك في التفاوض ،فجمي�ع األسعار
قابلة للمساومة ،وعندما يحل المساء تدب الحياة في السوق وينبض
بوقع أقدام المواطنين.

متعة التسوق

سوق الذهب

سوق صالح
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متعة التسوق

وإلى جانب تجارب التسوق المذهلةُ ،تعد هذه المراكز وجهات شاملة؛
ً
فضل عن
حيث تضم أماكن لتناول الطعام ،وأماكن ترفي�هية لألطفال،
التسوق ،فال تفوتك زيارة دبي؛ حيث
دور السينما .وإذا كنت من ُع ّشاق
ّ
ينتظرك دبي مول ،وهو أحد أكبر مراكز التسوق في العالم ،وال يبعد
سوى  30دقيقة فقط بالسيارة عن إمارة عجمان ،ويحتضن نحو 1200
متجر ليمنح زواره من محبي التسوق تجربة شاملة تلبي جمي�ع االحتياجات
وتفوق كل التوقعات.

يقع مركز تسوق عجمان سيتي سنتر ،الذي يرجع افتتاحه إلى عام ،1998
بشارع االتحاد في عجمان.
+971 )6( 743 2888
citycentreajman.com
شارع الشيخ زايد

متعة التسوق

مراكز التسوق

بيوم مميز في عجمان؛ حيث
ٍ
ُتعتبر مراكز التسوق خيارً ا مثاليً ا لالستمتاع
تتميز بمساحاتها المذهلة والمكيفة ،كما تنفرد بتقديم باقة من أروع
عروض التسوق.

يحتل عجمان سيتي سنتر مكانة مركزية في المجتمع ،بوصفه أكبر وأشهر
رواده بتوفير العديد من المتاجر
مركز تسوق في اإلمارة بأسرها ،ويُ دلل ّ
تسوق غنية ومريحة
والعروض الترويجية التي تهدف إلى منحهم تجارب
ّ
مصممة لتلبية احتياجات أهالي اإلمارة ،جنبً ا إلى جنب مع جمي�ع الطالب
المقيمين بها.

السوق الصيني
يتميز السوق الصيني بتقديم مزيج رائع من المالبس التقليدية
واألزياء العصرية ،وهو الوجهة المثالية للباحثين عن األدوات المنزلية
والمنسوجات واإلكسسوارات واإللكترونيات المستوردة وكذلك األلعاب.
ومن أهم المتاجر التي نوصيك بزيارتها ،متاجر البي�ع بالجملة والسلع
المستخدمة ،والمنسوجات ،والمنتجات الترويجية العامة ،باإلضافة إلى
مستحضرات التجميل واإلضاءة.

التجارب

التجارب

عجمان سيتي سنتر
يتربع عجمان سيتي سنتر على عرش كبرى وجهات التسوق والوجهات
الترفي�هية في اإلمارة ،ويمتد على مساحة  30ألف متر مربع مخصصة
للبي�ع بالتجزئة ،كما يستقبل  10,5ماليين زائر سنويً ا .ويضم مركز التسوق
أكثر من  70عالمة تجارية محلية وعالمية ،بما في ذلك هايبر ماركت
كارفور في عجمان ،كما يحتضن سينما ڤوكس التي تضم  9شاشات
متنوعا بما
ً
مطعما
ً
عرض ،ومركز ألعاب ماجيك بالنيت ،إلى جانب 18
يتالءم مع أجواء المركز التجاري المذهلة لتكتمل متعة تجربة التسوق
الشاملة.

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 748 8980
Ajmanchinamall.com
الشيخ راشد بن حميد ،الشارع األول

دليل الزوار  -عجمان

يضم السوق  1600متجر و 1100بائع مستقل أغلبهم من الصين وغيرها
ّ
تشكل
من دول آسيا والشرق األوسط ،بما في ذلك  860شركة صينية
 80%من باعة السوق.
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متعة التسوق

+971 )6( 747 2687
landmarkshops.com
الرميلة 2

يتميز هذا المركز المكون من طابقين بتصميمه المريح والمناسب
للعائالت ،ويمتد على مساحة  14000متر مربع ،كما يحتضن أكثر من 90
متجرً ا للبي�ع بالتجزئة ،ومنطقة للعب األطفال ،وصالة لتناول الطعام ،جنبً ا
إلى جنب مع هايبر ماركت.
+971 )6( 748 5185
mygalleriamall.ae
شارع الحميدية

متعة التسوق

سنتربوينت

غاليريا مول

دانة مول

دليل الزوار  -عجمان

التجارب

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 744 1774
appareluae.com
الجرف 2

التجارب

+971 )6( 740 7700
Danamallajman.com
شارع الشيخ خليفة بن زايد

غراند سنترال
يتألف مركز غراند سنترال من ثالثة طوابق مذهلة ،ويضم تشكيلة
متنوعة من مستحضرات التجميل ،وأشهر عالمات األزياء التجارية مثل
“ألدو” و”كول ات سبرنغ” ،باإلضافة إلى أشهى المأكوالت الخفيفة مثل
“كولدستون كريمري” و”تيم هورتون”.
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الحصان العربي هو أقدم الخيول األصيلة في العالم ،ويمكنك أن تالحظ
بنفسك مدى عشق اإلماراتيين لهذا الحيوان األسطوري الرائع في مربط
المصمم على الطراز الكالسيكي العريق.
عجمان للخيول العربيةُ ،
مخصص في المقام األول لتدريب
ّ
وعلى الرغم من أن هذا المكان
الخيول ،إال أنه يمكنك القيام بجولة في المربط والتعرّ ف على طريقة
تدريب هذه الحيوانات الساحرة وإعدادها للمنافسة وتجهيزها للمشاركة
في السباقات.

اللعب والترفيه

اللعب
والترفيه

مربط عجمان

زوار المنطقة االتصال بدائرة
ومع أن النادي ملكية خاصة ،يستطي�ع ّ
التنمية السياحية بعجمان لتنظيم جولة في المربط.

دليل الزوار  -عجمان

زوارها لالستمتاع
تزهو عجمان بإرثها الغني في الفروسية ،وتدعو جمي�ع ّ
بتجربة ال ُتنسى في ضيافة نادي عجمان للفروسية ،الذي يضم أكثر من
مروض باحترافية .ويقدم النادي مجموعة من
 100فرس عربي أصيل َّ
الدروس واألنشطة في مجال ركوب الخيل ،كما يوفر مدربين محترفين
لتوجيه وإرشاد الزوار بعدد من اللغات المختلفة ،كما يمكن للمبتدئين
خوض هذه التجربة واالستمتاع بهذه الرياضة الفريدة .تتوفر ً
أيضا الدروس
الجماعية والخاصة ،وتتراوح تكلفتها بين  40و 100درهم إماراتي.
+971 )6( 743 3123
بالقرب من عجمان سيتي سنتر

دليل الزوار  -عجمان

التجارب
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نادي عجمان للفروسية

التجارب

ال يفوتك االستمتاع ببعض األنشطة الرياضية ،بينما تستكشف سحر
عجمان ،فيمكنك مشاهدة أحد سباقات الهجن ،أو قضاء يوم ال
يُ نسى مع تجربة ركوب الخيل.

+971 )6( 711 6666
Ajmanstud.com
info@ajmantourism.ae
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اللعب والترفيه

ينفرد هذا الملعب العالمي للغولف بموقعه االستثنائي في قلب محمية
أجواء
ً
طبيعية؛ حيث تحيط به أشجار المانغروف من كل جانب لتمنحه
تنبض بالهدوء والسكينة ،وبفضل تصميمه الساحر من إبداع مجموعة
رواده ،من قلب دبي أو ممن يشدون إليه الرحال
نيكالوس ديزاين ،تنتظر ّ
من مختلف أنحاء اإلمارات العربية المتحدة ،تجربة استثنائية لم يسبق لها
مثيل بين أحضان ملعب الغولف األول في عجمان .ويتميز مسار “بار ”72
منمقة
في نادي الزوراء للغولف بتصميمه االستثنائي الذي يضم ممرات ّ
جسد أسلوب فريق شركة نيكالوس ديزاين
ومساحات خضراء طبيعية ُت ّ
للحفاظ على البيئة وسحر الطبيعة مع إبداع تصميم مذهل للملعب.

جزءا ال يتجزأ من الثقافة اإلماراتية،
لطالما كانت رياضة سباقات الهجن ً
وما زالت تحتفظ بمكانتها كوسيلة ترفي�هية يمارسها أفراد العائلة الحاكمة
حد سواء .وفيما اعتاد الشبان ركوب اإلبل
والشعب اإلماراتي على ٍ
لتوجي�هها في السابق ،باتت اليوم أجهزة الروبوت بمالبس الفارس هي
المسؤولة عن توجي�هها ،ويتحكم بهذه األجهزة سائقون يقودون سيارات
دفع رباعي في مسار منفصل عن مضمار السباق.

اللعب والترفيه

نادي الزوراء للغولف

سباقات الهجن

التجارب

التجارب

دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 4700
Alzorahgolfclub.ae
golfreservations@alzorahgolfclub.ae
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التجارب

تمتلك عجمان كل مقومات االستمتاع بالراحة واالسترخاء وتجديد
النشاط ،فهي تضم مجموعة رائعة من المنتجعات الصحية (السبا)
ً
بداية من عالجات الوجه
التي توفر أقصى درجات الراحة والتدليل،
ً
ووصوال إلى الجلسات المتخصصة ذات الخصائص
والتدليك
العالجية.

جوكو سبا

التجارب

متعة
االسترخاء

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 714 2370
عجمان سراي

دليل الزوار  -عجمان

قدم في�ها العالجات من مختلف أنحاء
يمثل جوكو سبا واحة هادئة ُت ّ
العالم في أجواء تنبض بالفخامة ،وتتميز بتصاميمها المستوحاة من
التراث المحلي.
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متعة االسترخاء

يمثل نايانا سبا واحة من الهدوء والسكينة؛ حيث يمكنك االسترخاء
واستعادة حيويتك وتجديد نشاطك العقلي والبدني والروحي .فال
تفوتك دروس اللياقة البدنية المصممة لتحسين صحتك ،واستمتع
ً
أيضا بغرف الساونا والبخار التي تساعد على استرخاء عضالتك وتنقية
جسمك ،كما يمكنك أن تحظى بتجربة سباحة تبعث على االسترخاء في
المسبح الداخلي الذي يمكن التحكم في درجة حرارته.

دائما بفضل
سيكون االسترخاء وتجديد النشاط في متناول يديك ً
ومسبحا يمكن التحكم
ً
تجهيزات السبا األنيق التي تضم غرف تدليك خاصة
بدرجة حرارته.
+971 )6( 707 0700
راديسون بلو عجمان

متعة االسترخاء

نايانا سبا

راديسون بلو سبا

+971 )6( 703 1111
فندق وأجنحة رمادا

ريفايفل سبا آند بيوتي الونج

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 5546
فيرمونت عجمان

+971 )6( 701 8888
قصر باهي عجمان

دليل الزوار  -عجمان

التجارب

ندعوكم لالستمتاع بتجربة شاملة لالرتقاء بصحتكم وتجديد نشاطكم
في ضيافة فيرمونت عجمان؛ حيث يضم المنتجع الصحي (السبا) المصمم
حد
خصيصا لهذا الغرض ثماني غرف عالجية للرجال والسيدات على ٍ
ً
حمام تركي فاخر ،وغرف ساونا وبخار ،ودش بارد
سواء ،باإلضافة إلى ّ
ً
فضل عن مجموعة من أشهر المستحضرات العالجية.
منعش،

التجارب

ناين ديجريز

ّ
دلل نفسك في ريفايفل سبا ،واستمتع بباقة متنوعة من العالجات
الفاخرة التي تمنحك أقصى درجات الراحة؛ حيث يضم السبا تسع غرف
عالجية ،يتألق بعضها بإطاللة على الماء ،باإلضافة إلى غرفة ساونا،
وغرفة بخار ،وجاكوزي خارجي في الهواء الطلق ،ما يجعله الوجهة
المثالية للراحة واالسترخاء.
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متعة االسترخاء

ّ
دلل حواسك بعالجات األيورفيدا الفاخرة المستوحاة من نظام عالجي
ودع التوتر وضغوط الحياة
هندي شامل يُ ستخدم منذ  5000عامّ .
جيدا .كما يمكنك ً
أيضا
اليومية مع نخبة من أمهر المعالجين المدرّ بين ً
االستمتاع بتشكيلة متنوعة من العالجات وجلسات االسترخاء.
+971 )6( 714 5535
فندق عجمان

XALER

سبا سوفت تاتش أيورفيدا

ذا اكسبيرينس سبا

التجارب

+971 )6( 742 9999
فندق رمادا بيتش عجمان

أوبيروي سبا

التجارب

يستخدم المعالجون المدربون على أعلى مستوى أفضل منتجات التجميل
الفاخرة لتدليلك ومنحك جلسات عالجية تساعدك على االسترخاء.
ويحتضن السبا كل ما تحلم به من أماكن لالسترخاء وصالة حديثة لأللعاب
الرياضية العصرية ،وحتى عالجات المنتجع الصحي (السبا) الحصرية.

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 504 4888
منتجع أوبيروي بيتش الزوراء

دليل الزوار  -عجمان

يضم أوبيروي سبا ً
غرفا عالجية خاصة ومرافق دش في الهواء الطلق،
حمامات منفصلة ،منتشرة وسط شبكة من الممرات في الهواء
باإلضافة إلى ّ
راق وأنيق يجمع بين المساحات الواسعة واالرتفاع
ٍ
الطلق ،وتتألق
بتصميم ٍ
مجمع السبا القريب ،فيضم صالة
عن سطح األرض واإلضاءة الطبيعية ،أما ّ
ألعاب رياضية مفتوحة على مدار الساعة ،وغرفة يوجا ،وغرفة للتأمل.
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NIATRETNE

ٌ
عالم من
الترفيه
استكشف مختلف الجوالت واأللعاب والمعالم السياحية العديدة
ً
التي تنتظرك في عجمان ،والتي تدعوك لزيارتها ً
وتكرارا.
مرارا

التجارب

مركز شباب عجمان

ّ
ينظم مركز شباب عجمان الفعاليات واألنشطة لألطفال والشباب ،في
أياما للفتية
مجال الرياضة والموسيقى والعلوم والفنون ،كما يخصص ً
وأخرى للفتيات.

التجارب

أروع الوجهات في عجمان

دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 740 9977
بالقرب من حديقة مشيرف
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عالم من الترفيه
ٌ

تعتبر هذه الردهة األنيقة التي تقع بجوار ست ممرات للعب البولينغ
الوجهة المثالية لالستمتاع باللعب وتناول المشروبات والوجبات الخفيفة
برفقة العائلة واألصدقاء.
+971 )6( 714 5555
فندق عجمان

تعتبر نحت للتصميم أول عالمة إماراتية للمنتجات الفاخرة المزخرفة بالخط
العربي .وتنفرد بتقديم المنتجات اليومية مثل :المالبس أو األدوات التي
سواء أكانت حقيبة أم هدية تذكارية أم قطعة ديكور منزلي.
ً
نستخدمها،

+971 )55( 288 8025
عجمان كيوبس ،الحديقة الرياضية

عالم من الترفيه
ٌ

كوسميك بولينج

نحت للتصميم

فستيفال الند

التجارب

ماجيك بالنيت

دليل الزوار  -عجمان

يمثل ماجيك بالنيت الوجهة المثالية لالستمتاع بالوقت برفقة العائلة
يوم طويل وحافل بتجارب التسوق؛ حيث يضم باقة متنوعة من
بعد ٍ
الزوار من جمي�ع األعمار.
ألعاب الفيديو وألعاب المالهي الترفي�هية إلمتاع ّ
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+971 )6( 743 2111
عجمان سيتي سنتر

+971 )6( 741 3032
مشيرف

سينما ڤوكس
دلل نفسك وانعم باالسترخاء مع تناول الفشار بعد قضاء يوم طويل
من التجول بين المتاجر ،واستمتع بمشاهدة أحدث األفالم في سينما
ڤوكس التي تضم ست شاشات عرض.
+971 )6( 748 2555
عجمان سيتي سنتر

دليل الزوار  -عجمان

 / +971 )50( 331 0005رقم اتصال مجاني 81111 800
Festivalland.ae
الجرف

أنشأت مجموعة عجمان القابضة هذه األكاديمية ،التي تفتح أبوابها
لجمي�ع محبي رياضة كرة القدم وجمي�ع الجماهير للمشاركة في األنشطة
الرياضية والثقافية التي تستضيفها.

التجارب

شهدت أواخر عام  2017افتتاح فستيفال الند التي تضم منطقتين للعب
في أجواء آمنة وممتعة تناسب جمي�ع أفراد األسرة .وتحتوي المنطقة
المفتوحة في الهواء الطلق على ألعاب إلكترونية مثيرة ،باإلضافة إلى
ألعاب تعتمد على التحدي واستخدام المهارات ،بينما نجد المنطقة
الداخلية مكيفة ومجهزة بأحدث األلعاب اإللكترونية ،كما تضم
مكتبة ثقافية.

مركز كواترو الرياضي
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يتركز العدد األكبر من المطاعم والمقاهي في عجمان في منطقة
الكورنيش .إلى جانب سالسل مطاعم الوجبات السريعة التي تتميز
بالسرعة واألسعار المعقولة ،ويضم الكورنيش باقة من المطاعم
المستقلة التي تقدم األطباق العربية األصيلة.

دليل الزوار  -عجمان

وقد أدرجت دائرة التنمية السياحية بعجمان بعض المطاعم في
ّ
وصنفتها إلى فئات برونزية وفضية
قائمة “المطاعم السياحية”،
وذهبية ،كما هو مبين أدناه.
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ذهبي

فضي

برونزي

شهد عام  2017انطالقة عجمان كيوبس ،ليكون بذلك أحدث
المشروعات في عجمان ،وقد أتقن فن بناء المطاعم والمقاهي
باستخدام حاويات الشحن البحرية الحاصلة على شهادة األيزو .ويضرب
المشروع خير مثال على تحقيق االستدامة في مجال الهندسة المعمارية
مع مراعاة التوفير في التكاليف.
رواد األعمال من الشباب الطموح لتطوير
تتمثل رؤية الشركة في دعم ّ
أفكارهم وسط بيئة مالئمة تقدم لهم الدعم الالزم ،وبالفعل توصلت
إلى تطبيق أفكار مبتكرة ،تشمل المطاعم والمقاهي ،وأول معرض
للفن العربي ،ومنتجع صحي (سبا) ،ومع اكتمال الحدائق الرياضية وعدة
مشروعات أخرى ،ما زال المستقبل يحمل الكثير إلثراء فن التشييد
ٍ
ّ
المركب مع الوحدات النمطية في دولة اإلمارات.
+971 )50( 748 2929
info@speedhouse.com
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

دليل الزوار  -عجمان

ال شك أن تنوع المطاعم في عجمان يمثل أحد أهم عوامل الجذب
في رحلتك إلى هذه اإلمارة الساحرة؛ حيث ينتظرك في عجمان
الكثير؛ من تجارب المطاعم الفاخرة وحتى االستمتاع بالوجبات
السريعة أثناء التسوق ومشاهدة المزارات ،وجميعها خيارات
متنوعة تالئم ذوقك وتناسب ميزانيتك.

عجمان كيوبس

التجارب

التجارب

المطاعم
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المطاعم

أكواريو | مأكوالت بحرية
يتميز مطعم المأكوالت البحرية بموقعه بجوار الشاطئ؛ حيث يحظى
الضيوف برفاهية االختيار بين الجلوس بالداخل أو بالخارج في الهواء
الطلق ،بينما يستمتعون بمذاق المأكوالت البحرية الطازجة التي تلتقطها
شباك الصيادين يوميً ا من المياه المحلية والدولية مع مراعاة ممارسات
الصيد المسؤول ،قبل طهي�ها بأساليب تحافظ على مذاقها األصلي
وقيمتها الغذائية .ويتشرف خبير األسماك في المطعم بمساعدة
الضيوف في انتقاء األفضل من بين مجموعة األسماك المعروضة.

يُ �هدي هذا المطعم المميز ضيوفه تجربة تفاعلية مالئمة للعائالت في
أجواء تركية كالسيكية أصيلة .فال يفوتك استكشاف سحر تراث وثقافة
اإلمبراطورية العثمانية في مطعم كيـي ،واالنطالق في رحلة إلى
أعماق التراث العثماني العريق لالستمتاع بالعديد من األطباق اللذيذة
والعروض الترفي�هية الحية والرقص الشرقي.

المطاعم

أرقى المطاعم السياحية

كي�ي | مطعم تركي

+971 )6( 701 5757
فيرمونت عجمان ( 5نجوم)

+971 )6( 504 4888
منتجع أوبيروي بيتش الزوراء ( 5نجوم)

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

+971 )55( 537 8504
راديسون بلو عجمان ( 5نجوم)

دليل الزوار  -عجمان

+971 )6( 701 8888
قصر باهي عجمان ( 5نجوم)

راق على أرض اإلمارات العربية المتحدة
يعد نالوكيتو رويال أول مطعم ٍ
يُ �هدي ضيوفه تجربة االستمتاع بالتوابل العطرية والنكهات التي تشتهر
بها مدينة كيراال بجنوب الهند.

التجارب

قصر التنين | مز�يج آسيوي فريد
يتميز مطعم قصر التنين باألجواء غير الرسمية التي تجمع بين العصرية
واألناقة ،وبفضل السوشي بار وطاولة تيبانياكي المنفصلة وغرفتي
واشيتسو الخاصتين مع المقاعد المنخفضة ،يمكن للضيوف االستمتاع
باألطباق اآلسيوية الراقية مع أشهر أطباق المطبخ الياباني والتايالندي،
وأنواع السوشي المبتكرة التي تأتي�هم بنكهة شرق أوسطية.

نالوكيتو رويال | South Indian
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المطاعم

+971 )55( 172 9810
نادي الزوراء للغولف

صافي | لقاء شرائح اللحم والمأكوالت البحرية

التجارب

يتميز مطعم صافي بأجواء راقية أنيقة تبعث على االسترخاء واالستمتاع
باإلطالالت البانورامية الساحرة على المسبح والحدائق ّ
الغناء والخليج
العربي .تجمع قائمة الطعام بين أطباق شرائح اللحم الغنية والمأكوالت
وت ّ
البحرية اللذيذة ،إلى جانب األطباق اآلسيوية الشهيةُ ،
حضر جمي�ع
األطباق على الفور ً
وفقا لطلبات الضيوف وتفضيالتهم.
+971 )6( 714 2222
عجمان سراي ( 5نجوم)

أول مطعم في عجمان يبي�ع شرائح اللحم في شاحنة ،وهو المكان المثالي
للقاء األصدقاء ،واالستمتاع بتناول وجبة اإلفطار أو الغداء أو العشاء.
+971 )52( 572 4734
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

مطعم علي بابا
يتميز هذا المطعم باألجواء غير الرسمية ،ويتخذ من منطقة البستان
موقعا له ،كما ينفرد بتقديم تشكيلة هائلة من األطباق العالمية ،بما في�ها
ً
السلطات الشهية.
+971 )6( 743 4189
كورنيش عجمان

التجارب

يعتمد مطعم ثناني على فكرة المشاركة المبتكرة ،وينفرد بتقديم أشهى
بلمسات عربية ،وتضم قائمة الطعام تشكيلة
ٍ
األطباق األوروبية الحديثة
ّ
المحضر بالطلب ،والذي
عدة بعناية مثل طبق بوراتا ترولي
الم ّ
من األطباق ُ
يحتوي على جبن بوراتا المستورد من مدينة بوليا اإليطالية مع ملح البحر
والتتبيالت اللذيذة على جانب الطاولة ،لتحظى بتجربة فريدة من نوعها في
ضيافة مطعم ثناني ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

 71أونص ستيك هاوس

المطاعم

مطعم ثناني

المطاعم الشعبية

زانزي بار

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 714 5582
فندق عجمان ( 5نجوم)

مطعم ومقهى الكيف
يقدم هذا المطعم الرائع وجبات اإلفطار والغداء والعشاء ،وهو المكان
المثالي لالستمتاع بوجبة لذيذة برفقة العائلة واألصدقاء.
+971 )6( 743 3349
الجرف

دليل الزوار  -عجمان

يقع زانزي بار على بُ عد خطوات قليلة من الساحل ،ويعتبر المكان المثالي
لالستمتاع بتناول الطعام على الشاطئ في الهواء الطلق؛ حيث يمكنك
سماع صوت األمواج الرقيقة في الخلفية ،بينما تتناول الكوكتيالت المميزة
التي تكتمل روعتها مع أطباق المأكوالت البحرية المشوية.
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المطاعم

+971 )6( 747 7110
كورنيش عجمان

تأسس مطعم بزار لتقديم مزيج متوازن من المذاق العصري والتقليدي
والثقافي بمساعدة تشكيلة من األطباق اإلماراتية الفاخرة؛ حيث يتم
تحضير األطباق اإلماراتية التقليدية بلمسة عصرية لذيذة باستخدام
منتجات صحية طازجة.
+971 )6( 748 7774
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

المطاعم

مطعم ومقهى الروف
يزهو مطعم ومقهى الروف بموقعه المميز على الكورنيش في مواجهة
ً
مباشرة ،وينفرد بتقديم أشهى األطباق اللبنانية والشرق أوسطية،
الخليج
إلى جانب تشكيلة متنوعة من المأكوالت العالمية ،كما تتوفر خدمة الواي
فاي لجمي�ع الراغبين في مشاركة صورهم الرائعة مع أحبائهم في المنزل.

بزار

يتميز المطعم بأجوائه الودودة وموقعه المميز في شارع الكورنيش.
ويضم منطقة جلوس خارجية جذابة تتمتع بإطالالت ساحرة على الخليج،
ما يجعله المكان المفضل لالستمتاع بتناول الطعام في المدينة ،كما
يستمتع الضيوف بتشكيلة متنوعة من أشهى المقبالت الشرقية
والغربية ،إلى جانب قائمة طعام تضم باقة واسعة من الخيارات التي
تضمن إرضاء جمي�ع األذواق.
+971 )6( 744 1080
كورنيش عجمان

مطعم ومقهى إف إم
يتميز هذا المطعم والمقهى الجذاب بموقعه الساحر على الخليج مباشرة.
ويقدم تشكيلة لذيذة ومتنوعة من األطباق الشرقية والغربية التي تلبي
جمي�ع االحتياجات وتفوق كل التوقعات.
+971 )6( 747 0087
كورنيش عجمانt

التجارب

التجارب

مطعم ومقهى أراجيل

مطعم أسمار

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 741 8868
شارع الجامعة

أوال أميجوس
موقعا له ،ويحرص فريقه
ً
يتخذ هذا المطعم من عجمان كيوبس
الشغوف على تقديم األطباق المكسيكية األصلية في قلب عجمان.
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

دليل الزوار  -عجمان

يقع هذا المطعم الفريد بالقرب من جامعة الخليج الطبية ،ويتميز بأسعاره
المعقولة المناسبة للطلبة ،فال تفوتك تجربة األطباق المحلية الخفيفة
مثل الشاورما والكباب والشيش طاووق.
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المطاعم

تضم قائمة طعام هذا المطعم الرائع أنواع السوشي التقليدية إلى جانب
أهم األطباق الكالسيكية اليابانية.
+971 )6( 701 4787
نادي الزوراء للغولف

يتميز هذا المطعم المريح بقائمة طعام تمزج بين المشويات العربية وأهم
مذاقات الشرق األوسط واألطباق العالمية.
+971 )6( 747 7455
كورنيش عجمان

المطاعم

ليتشي سوشي الونج

مطعم ومقهى نبع العراد

ميري هاوس

التجارب

مطعم مرسى عجمان العائم
ينفرد هذا المطعم العائم األول من نوعه في عجمان بتقديم تشكيلة
متنوعة من أطباق المطابخ المختلفة على طراز البوفيه .وهو االختيار
األمثل لالستمتاع بوجبة إفطار أو غداء أو عشاء لذيذة برفقة من تحب.
تمتع معنا بتجربة مدهشة تفيض بالمرح لكل أفراد العائلة.

دليل الزوار  -عجمان

+971 )54( 321 9600
مارينا عجمان
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+971 )52( 297 7757
مارينا  1في الزوراء

مطعم وكافيه قصر البارون
يُ عد قصر البارون وجهة مثالية لكل المناسبات ،فهو يستضيف وجبات
اإلفطار والغداء والعشاء اللذيذة ،إلى جانب مجموعة كبيرة من
ً
ً
ووصوال إلى حفالت
بداية من االجتماعات وحفالت الشركات
الفعاليات،
الزفاف والفعاليات الخاصة.
+971 )6( 744 5590
بالقرب من عجمان سيتي سنتر

دليل الزوار  -عجمان

عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

يقدم المطعم نسخة عصرية من مأكوالت الشارع العربية الشعبية ،مثل
الشاورما والفالفل والمناقيش والفخارة.

التجارب

يتألق هذا الكشك الصغير اللطيف بأجواء مريحة ،وينفرد بتقديم
المأكوالت الهندية الخفيفة ،كما يقدم خبز الباراثا اللذيذ ،باإلضافة إلى
تشكيلة مذهلة من شاي الكرك.

أوبريشن :فالفل
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المطاعم

+971 )6( 744 9941
كورنيش عجمان

+971 )6( 747 0550
كورنيش عجمان

المطاعم

مطعم ومقهى سيروب
بفضل موقعه القريب من الشاطئ ،يُ عد سيروب الوجهة المثالية لتناول
وجبات اإلفطار والغداء والعشاء لألفراد واألزواج والعائالت .فهو
المطعم األفضل لالستمتاع بأشهى األطباق العربية والشيشة وقضاء
أمسية هادئة ممتعة.

مطعم ثمار البحر
يقدم هذا المطعم أفضل تجربة لتناول المأكوالت البحرية على الشاطئ؛
حيث يختار الضيوف األسماك التي يفضلونها ،بما في ذلك الروبيان
وسرطان البحر والسلطعون والحبار والمحار وغيرها الكثير ،قبل وزنها
وتتبيلها وطهي�ها حسب طلبهم.

تاكل شاك

التجارب

+971 )55( 577 5714
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

التجارب

إذا كنت تبحث عن وجهة مثالية لالستمتاع بممارسة األلعاب التي
تفضلها في أجواء من المرح ،فستجد ضالتك في تاكل شاك؛ حيث
تشمل قائمة الطعام أروع الخيارات الصحية ،إلى جانب األطباق األمريكية
الكالسيكية والمبتكرة والوجبات الخفيفة.

مطعم طل القمر

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 744 3477
النخيل 2

دليل الزوار  -عجمان

يقع مطعم طل القمر على كورنيش عجمان الشهير ،ويتخصص في تقديم
أطباق الشرق األوسط ،من اإلفطار العربي والتركي الكامل إلى األطباق
الفلسطينية واألردنية اليومية.
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الوجبات السريعة

المطاعم

ENID

باتاتيلو كافيه
يشتهر هذا المقهى بأصنافه الحلوة مثل كعك الوافل ،وفطائر البانكيك،
ً
أطباقا مالحة شهية مثل
ومخفوق اآليس كريم المذهل ،كما يقدم
المعكرونة والبرغر.
+971 )56( 555 2129
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

سولت

دليل الزوار  -عجمان

التجارب

دليل الزوار  -عجمان

+971 )55( 725 8377
نادي الزوراء للغولف

التجارب

يقدم مطعم سولت تجربة تناول طعام ممتعة؛ حيث يجتمع األشخاص
معا لالستمتاع بوجبة بسيطة من برغر لحم واغيو البقري وغيرها من
ً
األطباق الخفيفة الشهية.
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المطاعم

+971 )55( 979 7292
طريق الشيخ خليفة بن زايد

الشرفة لوبي الونج

التجارب

انطلق إلى عالم بهو الفندق األنيق لتجد نفسك في الشرفة؛ حيث
ً
فضل عن
تنتظرك تشكيلة من أجود أنواع الكعك من إبداع طهاتنا،
المخبوزات والمعجنات التي ال تقل جاذبية عن الديكورات الرائعة للمكان.
+971 )6( 714 2222
عجمان سراي

+971 )6( 740 1202
كورنيش عجمان

كافيه أون فيرست
تتزيّ ن هذه الردهة العربية األنيقة بشرفة خاصة ،وتعد المكان المثالي
في عجمان الحتساء شاي ما بعد الظهيرة ،أو تناول وجبات خفيفة
في المساء ،أو تذوق مختلف أنواع القهوة العطرية المميزة ونكهات
الشيشة المدخنة.
+971 )6( 714 5555
فندق عجمان

التجارب

الهنس كافيه
موقعا له ،ويقدم تشكيلة من
ً
يتخذ المقهى من قلب إمارة عجمان
الزوار فرصة االستمتاع بالديكورات
األطباق العالمية في بيئة فريدة تمنح ّ
الحديثة ،بينما يتناولون أشهى األطباق الرائعة.

ينفرد مقهى أوتار بموقعه الساحر على الشاطئ ،ويُ عد الوجهة المثالية
الحتساء الشاي أو تناول عصير صحي مع االستمتاع بمشاهدة مناظر
المياه الخالبة.

المطاعم

المقاهي والردهات

مقهى أوتار

أزرق لوبي الونج

دليل الزوار  -عجمان
124

+971 )6( 701 5757
فيرمونت عجمان

دليل الزوار  -عجمان

يتميــز مطعــم أزرق بموقعــه في بهو فنــدق فيرمونت عجمان ،وهو
المــكان المثالــي لتذوق الشــاي التركي والمغربــي المميز في الفندق
أو االســتمتاع بأنواع القهوة ذات المذاق المميز والحلويات الشــهية
والمأكــوالت التركية اللذيذة.

125

المطاعم

يمثل مقهى كونسيرج االختيار األمثل لعشاق الحلويات ،فهو متخصص
في تقديم الكعك والمعجنات والتارت وغيرها من االبتكارات اللذيذة.
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

تشتهر كعكة الحليب الرائعة في مقهى الفيال بقوامها الهش الغني
ومذاقها المميز الشهي ،ويبدع طهاتنا في تحضيرها يوميً ا لتكون طازجة
ومنعشة،فال تفوتك تجربة تذوقها!
+971 )6( 747 6888
الجرف

المطاعم

مقهى كونسيرج

مقهى الفيال

مطعم ومقهى ماديسون سكوير

التجارب

+971 )52( 888 8862
عجمان كيوبس  /الحديقة الرياضية في عجمان

التجارب

يقدم هذا المطعم والمقهى مأكوالت ومشروبات شوارع نيويورك
ّ
ً
مباشرة ،بما في ذلك مختلف أنواع مخفوق
المميزة في قلب عجمان
الحليب المذهلة والقهوة والعصائر ،إلى جانب تشكيلة متميزة من
األطباق والوجبات الخفيفة اللذيذة المستوحاة من مطابخ نيويورك.

مرمريتا كافيه

دليل الزوار  -عجمان
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+971 )6( 748 5842
كورنيش عجمان

دليل الزوار  -عجمان

يُ زيّ ن مقهى مرمريتا فندق ميرميد ،ويقدم مجموعة واسعة من المأكوالت
الشرقية والغربية ،كما يشتهر بشكل خاص بأطباق الشرق األوسط
اللذيذة .وتضم قائمة الطعام خيارات متنوعة تشمل أطباق الشاورما
الشهية والسلطات الصحية واللحوم المشوية وشطائر البرغر الغنية.
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المطاعم

بفضل أماكن الجلوس المريحة واألرائك الوثيرة ،يُ عد نجوم الونج الوجهة
المثالية لالسترخاء واالستمتاع بأروع اإلطالالت على المدينة.
+971 )6( 701 8888
فندق قصر باهي عجمان

يحمل هذا المقهى الحديث بصمة “المصممين المشاهير” ،ويشتهر
بتقديم أروع الكوكتيالت المذهلة .ويوفر مقهى سوليدير وجبات خفيفة
ويتزيّ ن بشرفة مثالية لتناول وجبة اإلفطار في الشمس ،أو االستمتاع
بالجلوس ً
ليال في الهواء الطلق والنظر إلى المحيط.
+971 )50( 308 5588
كورنيش عجمان

المطاعم

نجوم الونج

سوليدير كافيه

قديمك نديمك كافيه
يتميز المقهى بديكوراته الكالسيكية وقائمة أطباقه العربية واإلماراتية
تفردا في عجمان ،ووجهة ال تكتمل زيارتك
ً
التي تجعله أحد أكثر األماكن
إلمارة عجمان بدونها.

التجارب
دليل الزوار  -عجمان

دليل الزوار  -عجمان

+971 )52( 995 5115
الجرف

التجارب

+971 )6( 744 4040
النخيل 2

ذا هايد أوت
يُ عد هذا المقهى جوهرة مكنونة في قلب عجمان؛ حيث يجد فيه عشاق
القهوة جنتهم ،فهو يقدم نكهات فريدة للقهوة بأساليب متنوعة ومبتكرة.
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