
وجهة سياحية غنية بالمناظر الطبيعية 
والصحاري الشاسعة والشواطئ 

واإلطالالت الجبلية الخالبة
توفر إمارة رأس الخيمة طيفاً متنوعاً من 
التجارب التي ال تنسى، حيث يمكن للزوار 

استكشاف مناظرها الطبيعية الساحرة بدءاً 
من البحر والشاطئ والصحراء وصوالً إلى 

السالسل الجبلية.
عام،   7000 من  أكثر  إلى  تعود  التي  الغنية  وثقافتها  وتقاليدها  العريق  وبتاريخها 
بذلك وجهة  لتوفر  إليها،  الوصول  أصيلة يسهل  عربية  تجربة  الخيمة  رأس  تضم  
تنعم بأشعة الشمس الدافئة على مدار العام وتمتاز بشواطئها الساحرة، وأشجار 
المنغروف، والكثبان الرملية الشاسعة، ومنظر الرائع  لسلسلة جبال الحجر التي 
والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  جبلية  قمة  أعلى   - جيس  جبل  تضم 

ينخفض فيها متوسط درجة الحرارة إلى 10 درجات مئوية عن  سطح االرض.

حصلت إمارة رأس الخيمة على لقب عاصمة السياحة الخليجية لعامي 2020 و2021، 
وتتمتع بشعبية واسعة تعود إلى موقعها المتميز الذي يسهل الوصول إليها، فهي 
على مسافة رحلة جوية قصيرة عن المدن األوروبية الرئيسية وعلى بعد 45 دقيقة 

فقط من مطار دبي الدولي. 

وعززت إمارة رأس الخيمة مكانتها كوجهة سياحية آمنة وموثوقة، حيث كانت أول 
مدينة في العالم تحصل على ملصق “ضمان الحماية” من “بيرو فيريتاس” وختم 

“السفر اآلمن” من المجلس العالمي للسفر والسياحة بعد جائحة “كوفيد19-”.

إمارة رأس الخيمة
نشرة حقائق

وبتاريخها العريق وتقاليدها وثقافتها الغنية التي 
تعود إلى أكثر من 7000 عام، تضم  رأس الخيمة 

تجربة عربية أصيلة يسهل الوصول إليها،

الجبال
الدولة،  جبلية في  أعلى قمة  تحتضن جبل جيس،  التي  الخيمة  رأس  إمارة  تعتبر 
وجهة رائدة للمغامرات في منطقة الشرق األوسط، وتتيح لزوارها من كافة األعمار 
الخارجية  األنشطة  من  متنوعة  بباقات  االستمتاع  البدنية  اللياقة  ومستويات 
المشوقة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الهوائية. ويحتضن 
جبل جيس “قمة جيس للمغامرة” وجهة المغامرات التي تضم عدة معالم منها: 
منتزه منصة المشاهدة، وجبل جيس فاليت: أطول مسار انزالقي في العالم، وجولة 
جيس المعلقة، الوجهة التي تضم 7 مسارات انزالقية تمتد على مسافة 5 كيلومترات؛ 
المنطقة. كما  في  مسار فوالذي  أطول  على  تسير  التي  الزالجة  و”جيس سليدر”، 
تحتضن “قمة جيس للمغامرة” مطعم “ 1484 من بورو” األعلى في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة  والمتميز بشرفته الفسيحة والصالة الخارجية التي تمنح الزوار 

إطالالت خالبة على سلسلة جبال الحجر.

أما “مخيم بير جريلز للمستكشفين”، والذي تم إطالقه ألول مرة في المنطقة بجبل 
جيس، فيعد أول تجربة إقامة تحمل عالمة “بير جريلز” في العالم.  ويتيح المخيم 
لضيوفه المشاركة في دورات متفاوتة المستوى لتعّلم مهارات العيش في البراري 
البرية وذلك بإشراف  تضعهم في مواجهة عدد من أصعب التضاريس والتحديات 
المدربين المعتمدين. ويضم المخيم أيضاً 16 مقصورة مستدامة مصنوعة من مواد 
معاد تدويرها. وباإلضافة على تقديمه أول تجربة إقامة تحمل عالمة “بير جريلز” في 
العالم، يتيح المخيم لعشاق المغامرات تجربة إقامة فريدة  في أحضان الطبيعة 
واالستمتاع بالعديد من األنشطة المشوقة ومنها ركوب الدراجات الجبلية وتسلق 

الجبال والمسير الجبلي. 

“كامب 1770” أعلى موقع مخصص للتخييم في دولة  ويحتضن جبل جيس أيضاً 
اإلمارات العربية المتحدة، والذي يوفر لمرتاديه إطالالت خالبة على الجبال المحيطة. 
ليلة  الراغبين بقضاء  الجبلي  المسير  1770” وجهة مثالية لعشاق  “كامب  ويعتبر 
الضيافة  بتجارب  االستمتاع  لضيوفه  الموقع  يتيح  كما  الساحرة،  الطبيعة  وسط 
اإلماراتية األصيلة والتي تشمل المأكوالت التقليدية التي يحضرها سكان المناطق 
عند شروق  اليوغا  أو ممارسة  التراثية  القصص  إلى  واالستماع  المحيطة؛  الجبلية 

الشمس.

أما تجربة “جيس سليدر”، التي تم افتتاحها مؤخراً، فتمنح الزوار فرصة االستمتاع 
بتجربة مبهجة ومشوقة في أحدث وجهات المغامرة على جبل جيس.  وتصل سرعة 
زالجة “جيس سليدر ذات التصميم المريح والمثبتة على مسار فوالذي منخفض 
االرتفاع، إلى 40 كيلومتراً في الساعة أثناء نزولها مرتفعات جبال الحجر، لتوفر بذلك 
الجبلية  التضاريس  على  المذهلة  واإلطالالت  البانورامية  المناظر  عبر  رائعة  جولة 
الخالبة، بسرعة تبدو أعلى بمعدل 10 أضعاف السرعة الحقيقية أثناء الجلوس على 
ارتفاع منخفض عن سطح األرض. وتستغرق الرحلة الخاضعة للتحكم بالكامل قرابة 
المنعطفات  عبر  المطلقة  البهجة  من  متراً   1885 خاللها مسافة  تقطع  8 دقائق 

الشديدة والمنحدرات المتموجة.

الصحراء و المدينة
تحتضن صحراء الوادي في إمارة رأس الخيمة منتجع ريتز كارلتون المذهل، والذي 
يقدم لضيوفه فرصة اإلقامة في فلل مزودة بمسبح خاص، إلى جانب إطالالت خالبة 
على الكثبان الرملية المحيطة به، وينظم رحالت صحراوية عبر ركوب الجمال والخيل 
ضمن “مركز الوادي للفروسية والمغامرات”، إلى جانب دروس خاصة لتعليم الرماية 
بالسهام وعروض الصقور. أما الراغبين بتجربة طعام ساحرة تحت النجوم، فيمكنهم 
الفاخرة في قلب  والترفيه  الطعام  تناول  تجربة  “مخيم سونارا” حيث  إلى  التوجه 

الصحراء العربية الساحرة التي تجوبها قطعان المها والغزالن. 

ايرفنشر” “راك  تجربة  خوض  الخيمة  رأس  إمارة  باستكشاف  للراغبين   ويمكن 
)RAK Airventure( الجديدة في المنار مول، مركز التسوق والترفيه األكثر شعبية في 
اإلمارة. وعبر التحليق الرتفاع يصل إلى 30 متراً عن سطح األرض، تمنح تجربة مناطيد 
الهواء الساخن المثبتة الجديدة مشاهد آسرة على جبال الحجر المهيبة، والكثبان 
وأسواق  المانجروف  أشجار  على  عالوة  واسعة،  مساحات  على  المنتشرة  الرملية 

المدينة المفعمة بالحياة، ومساجدها ومعالمها األثرية والثقافية.

الواجهة البحرية
تتميز  إمارة رأس الخيمة بشواطئها ذات الرمال الذهبية الناعمة، والتي تضم عدداً 
من أشهر فنادق الواجهة البحرية، بدءاً من المنتجعات الشاطئية الفاخرة إلى مرافق 
والمنتجعات  العائلة،  أفراد  تناسب مختلف  التي  الشاطئية  والمنتجعات  المدينة 
والمرافق في قلب المدينة. وتحتضن اإلمارة عدداً من عالمات الفنادق والمنتجعات 
العالمية المرموقة مثل “والدروف أستوريا”، و”هيلتون”، و”ريكسوس”، و”روتانا”، 
و”ريتز كارلتون شاطئ الحمراء”، وأكبر فندق لعالمة هامبتون من هيلتون في العالم، 

ومنتجع راديسون رأس الخيمة في جزيرة المرجان الذي تم افتتاحه مؤخراً. 

“انتركونتيننتال ميناء العرب” الذي تم افتتاحه حديثاً في 2022، فيتيح  أما منتجع 
إطالالت  وسط  األصيلة  العربية  الضيافة  وتجارب  الجزر  حياة  نمط  اختبار  لزواره 

عصرية ساحرة.

وتحتضن رأس الخيمة أيضاً “بنان بيتش” الساحر على جزيرة المرجان، والتي تتمتع 
اليوم بمكانة مرموقة على الساحة العالمية بفضل شواطئها الخالبة وأجوائها التي 
واسعة من  استثنائية تضم مجموعة  االسترخاء، وهو وجهة شاطئية  على  تبعث 
والوجهات  والشاليهات  النيران  من  حلقة  حول  الملتفة  الخيام  فيها  بما  المرافق 

العائلية ومناطق الشواء. 

وعالوة على ذلك، فقد دخلت اإلمارة موسوعة غينيس لألرقام القياسية في السنوات 
الثالث الماضية من خالل عرض األلعاب النارية ليلة رأس السنة الجديدة الذي سجل 
خمسة أرقام قياسية، ويمثل عامالً إضافياً الستقطاب الزوار من جميع أنحاء العالم. 

الثقافة
تزخر رأس  البرونزي،  العصر  7000 عام حتى  إلى  يعود  الذي  الغني  تاريخها  بفضل 
وشمل،  جلفار،  منها:   4 إدراج  تم  التي  والقالع  واآلثار  التاريخية  بالمواقع  الخيمة 
التابعة  العالمي  التراث  لمواقع  التمهيدية  القائمة  على  الحمراء، وضاية،  والجزيرة 
لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”. ويحظى زوار مزرعة 
“آللئ السويدي”، مزرعة اللؤلؤ الوحيدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بلمحة 
موجزة عن حرفة الغوص بحثاً عن اللؤلؤ في اإلمارة وتجارب متنوعة مثل الغوص 
لصيد اللؤلؤ وفتح المحار. ويمكن للزوار استكشاف الزمن الماضي في متحف رأس 

الخيمة الوطني.

منطقة صديقة للحيوانات األليفة
المحيط  استكشاف  فرصة  عن  للباحثين  مثالية  وجهة  الخيمة  رأس  إمارة  تعتبر 
الخارجي الخالب برفقة كالبهم. وسواء كنتم تتطلعون لالستمتاع بمسارات المشي 
بتناول وجبة غداء شهية في  أو ترغبون  أو بتسلق جبل جيس،  الوادي  الرائعة في 
أي من المقاهي الشاطئية، أو خوض المغامرات الصحراوية وتجربة اإلقامة وسط 
الطبيعة، تضمن إمارة رأس الخيمة لكم استكشاف تجارب ممتعة وسط الطبيعة 

الخالبة حيث الشواطئ المتأللئة والصحاري الذهبية والجبال الشاهقة.



الجبال
 16 يضم  مؤقت  فندق  مفهوم   ،)Earth Hotel Altitude( فندق”  ألتيتيود  •   “إيرث 
وحدة إقامة مجهزة بالكامل ومركز أنشطة ومسبحاً. )االفتتاح خالل الربع األخير 

من العام 2022(

•   سيج لودج” )Saij Lodge( التابع لمجموعة “مانتيس”، يضم 70 كوخاً فاخراً ويوفر 
وجهة جبلية رائعة  تركز على الطبيعة ويقدم أنشطة وتجارب جبلية متنوعة برفقة 

مرشدين متخصصين. )االفتتاح في 2023(

•   مخيم جبل جيس “كالود Cloud7 Camp Jebel Jais( ”7(، يوفر تجربة تخييم فخمة 
تضم 30 وحدة إقامة مصنوعة من مواد مستدامة. )االفتتاح خالل الربع األخير من 

العام 2022(

•   مخيم جيس )Basecamp Jais( الجديد الذي سيوفر خدمات اإلقامة بتكلفة مقبولة 
لعشاق المغامرات الخارجية والتجارب المتميزة في أحضان الطبيعة، إضافة إلى 
مجموعة من النشاطات مثل اليوغا وتجارب الطهي ليكون بمثابة مركز ترفيهي 

أسفل السلسلة الجبلية الوعرة. )االفتتاح خالل الربع األخير من العام 2022(

•   ستساهم قرية المأكوالت والمشروبات “جيس يارد” )Jais Yard( باستقطاب المزيد 
من الزوار إلى جبل جيس بما تقدمه من مقطورات وأكشاك ومنافذ تجزئة لبيع 
األطعمة، وشاحنات الطعام ذات التصاميم المميزة، وسينما  في الهواء الطلق، 

ومناطق لعب لألطفال. )االفتتاح خالل الربع األخير من العام 2022(

•   “أجنحة جيس” )Jais Wings( – يمكن لعشاق المغامرات خوض تجربة الطيران 
المظلي من أعلى جبل جيس إلى منصات الهبوط بالقرب من جزر سرايا والرمس. 
مجلس  دول  في  المظلي  للطيران  مخصص  مكان  أول  الموقع  هذا  وسيكون 

التعاون الخليجي. )االفتتاح خالل العام 2022(

•   ستوفر “أرجوحة جيس” )Jais Swing( إطالالت مذهلة وفرصة فريدة اللتقاط أروع 
الصور لجبل جيس والمناظر الطبيعية الخالبة. )االفتتاح خالل العام 2022(

•   ملعب الجولف المصغر صديق البيئة “جيس إيكو جولف” )Jais Eco-Golf( المؤلف 
العام  )االفتتاح خالل  الضربات.  إلى ثالث منصات لتسديد  من 9 حفر ومنصتين 

)2022

•   مؤخراً تم افتتاح منصة الطيران بالبدلة المجنحة، أول منصة قفز ثابتة في دولة 
“باتمان  بلقب  المعروف  الغافري  خليفة  يديرها  حيث  القفز،  لمحترفي  اإلمارات 

اإلمارات”.

الواجهة البحرية
•   مشروع شاطئي ضخم تنفذه شركة “مرجان” يضم منطقة بحرية، وحديقة مائية 
قابلة للنفخ، ومنصة “ترامبولين”، ومسبح، وصالة ألعاب رياضية خارجية، باإلضافة 

إلى مجموعة واسعة من المطاعم والمقاهي. )االفتتاح خالل العام 2022(

•    تتيح “مزرعة المحار” )Scallop Ranch( في “مرسى الحمرا” تجربة غوص فريدة 
والتجارب  الطهي،  منصات  مثل  أخرى  أنشطة  جانب  إلى  المحار؛  عن  للبحث 
المخصصة للعائالت واألطفال، واألنشطة الثقافية. وباعتباره األول من نوعه في 
دولة اإلمارات، سيسهم  المشروع في  دعم البيئة البحرية من خالل رعاية أنواع 

األعشاب البحرية وخيار البحر في المزرعة. )االفتتاح خالل العام 2022(

الصحراء واألرض
7 الصوان” )Cloud7 Camp AlSawan(: تجربة تخييم فاخرة تضم  •   “مخيم كالود 
ليصبحوا مزارعين ناجحين.  يلزم  تعلم كل ما  للضيوف  وتتيح  تخييم  60 وحدة 

)االفتتاح خالل العام 2022(

“القوس الطائر في منار مول” )Flying Arch @ Manar Mall( أول هيكل  •   يقدم 
عقدة  مليون   1.5 من  ويتألف  متراً   130 يبلغ  بارتفاع  المنطقة  في  ضخم  هوائي 
وحوالي 300 كيلومتر من الحبال الرفيعة التي ستحركها الرياح لتقدم تشكيالت 

راقصة مع أنماط وألوان متغيرة باستمرار. )االفتتاح خالل الربع الثاني 2022(

•   كما تقدم تجربة “متاهة الضوء في منار مول” )Luminaze at Manar Mall( والتي 
تم افتتاحها مؤخراً، عمالً فنياً تركيبياً يحمل الكثير من القيم الجمالية القائمة على 

مفهوم المتاهة الضوئية، وتعتبر خياراً مثالياً ألنشطة العائالت والمجموعات.

•   تعمل إمارة رأس الخيمة أيضاً على تعزيز البنية التحتية لقطاع الضيافة من خالل 
افتتاح فنادق جديدة مثل “منتجع موفنبيك جزيرة المرجان” المزمع افتتاحه في 
الربع الثاني من العام 2022 والذي يضم 420 غرفة فندقية بإطالالت مباشرة على 
البحر. ويمكن للضيوف االختيار بين الغرف العائلية كبيرة الحجم أو األجنحة أو 
الشاليهات الشاطئية البالغ عددها 28 والتي تضم مسابح وحدائق خاصة. ويعد 
منتجع “سوفيتل شاطئ الحمراء” من الفنادق الجديدة المزمع افتتاحها في 2023 

ويضم 300 غرفة فندقية 

•   وفي مطلع هذا العام، أعلنت شركات “مرجان” و”راك للضيافة القابضة” و”وين 
ريزورتس”، عن تطوير منتجع متكامل متعدد االستخدامات بتكلفة تقدر بمليارات 
الدوالرات على جزيرة المرجان في رأس الخيمة. وستمتد مساحة المنتجع الجديد 
على نحو 250 ألف متر مربع وسيضم أكثر من  1000 غرفة، ومرافق مجهزة بأحدث 
يزيد  وما  “سبا”،  صحي  ومنتجع  والمؤتمرات،  االجتماعات  الستضافة  التقنيات 
عن 10 مطاعم ومقاه، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، ومنطقة لأللعاب 
الترفيهية، وغيرها من وسائل الراحة والرفاهية وعناصر الجذب األخرى. )االفتتاح 

في عام 2026(
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الوجهات المزمع افتتاحها االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض
قطعت إمارة رأس الخيمة أشواطاً طويلة في تعزيز عروضها وخدماتها لفعاليات 
أسرع  كإحدى  موقعها  ورسخت  والمعارض،  والمؤتمرات  والحوافز  االجتماعات 
الوجهات السياحية المستدامة نمواً في المنطقة، وتواصل سنوياً استضافة العديد 

من الفعاليات واألحداث اإلقليمية والدولية البارزة.  

الشرق  رواد  “منتدى  مثل  الكبرى  الفعاليات  من  مجموعة  اإلمارة  واستضافت 
للمرة  والسياحة  للسفر  العالمي  المجلس  عقده  الذي  أفريقيا”  وشمال  األوسط 
األولى في المنطقة، و”المؤتمر العربي لالستثمار الفندقي”؛ وكالهما أقيما في مركز 
الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، أول مركز للمعارض والمؤتمرات يحصل على 
شهادة ضمان الحماية من “بيرو فيريتاس”. كما استضافة اإلمارة النسخة التاسعة 
من “قمة العرب للطيران 2021” كأول حدث ُيعقد بحضور شخصي في اإلمارة منذ ما 
يزيد على العام. ومن المقرر أن تستضيف اإلمارة العديد من المؤتمرات والفعاليات 

الدولية في األشهر المقبلة.

الفعالية  العالمي”،  المواطن  “منتدى  الخيمة  رأس  استضافت   ،2021 العام  وفي 
رؤساء  ذلك  بما في  الملهمة  الشخصيات  العديد من  تجمع سنوياً  التي  العالمية 
وخبراء  األعمال  ورواد  والرياضيين  الفنانين  وأشهر  والنشطاء  والمحسنين  الدول 
الخاص  والقطاع  والفنادق  الحكومية  الجهات  مشاركة  المنتدى  وشهد  االقتصاد. 
الوجهة  “استراتيجية  عن  للكشف  والسفر  السياحة  قطاع  في  المعنية  واألطراف 
السياحية المستدامة” الرامية إلى ترسيخ مكانة اإلمارة الغنية بالبيئات الطبيعية 

الخالبة وجهة رائدة إقليمياً في السياحة الصديقة للبيئة بحلول العام 2025.

لرابطة  العمومية  الجمعية  تعقده  اجتماع سنوي  أول  أيضاً  اإلمارات  واستضافت 
السفر السويسري عقب الجائحة بمشاركة أكثر من 180 من ممثلي وكاالت السفر 
ومنظمي الرحالت السياحية في سويسرا. واستضافت اإلمارة مؤخراً “مخيم منتدى 
السياحة العالمي لوزيرن لالبتكارات الناشئة” عالوة على العديد من الفعاليات األخرى 
وكاالت  التحاد  السنوية  القمة  فعاليات  ذلك  في  بما  العام  هذا  تنظيمها  المزمع 
السفر لدول الباسيفيك )باتا(، والتي ستكون أول قمة سنوية تنظمها المؤسسة غير 
الربحية المعنية بتطوير قطاع السياحة والسفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

في منطقة غرب آسيا.

وشهدت إمارة رأس الخيمة افتتاح “سكاي روم”، قاعة االجتماعات األولى من نوعها 
و األعلى ارتفاعاً في دولة االمارات العربية على جبل جيس، وستستضيف االجتماعات 

بأنواعها مع إطالالت خالبة على جبال الحجر.

الفعاليات الرياضية
تحتضن اإلمارة عدداً متزايداً من الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، مثل الجولة 
إلى  “الطريق  عنوان  تحت  تقام  التي  للجولف  األوروبي  التحدي  لبطولة  الختامية 
رأس الخيمة”، و”نصف ماراثون رأس الخيمة”، أسرع سباق نصف ماراثون بالعالم، 
وتلعب  المتحدة”.  العربية  اإلمارات  وجولة  الهوائية،  للدراجات  اإلمارات  و”بطولة 
وقد  اإلمارة.  في  الرياضية  السياحة  وتشجيع  تعزيز  في  هاماً  دوراً  الفعاليات  هذه 
استضافت اإلمارة عدة دورات من فعاليتي “تاف مادر” و”تحدي محارب الصحراء”، 

مما يعكس شعبيتها المتنامية كوجهة رياضية على مستوى المنطقة.

وفي فبراير 2022، استضافت اإلمارة ألول مرة “جولة موانئ دبي العالمية” )المعروفة 
سابقاً باسم الجولة األوروبية(، حيث شهد مضمار نادي الحمرا للجولف منافسات 

حامية بين عدد من أبرز العبي الجولف في العالم.  

رأس  إمارة  شهدت  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  مستوى  على  األولى  وللمرة 
الوحيدة  الدولية  الرابطة   ، تقدمها   التي  الجبلي  المسير  تجارب  انطالق  الخيمة 
المعتمدة للمسير الجبلي والشهيرة عالمياً بأنشطتها الفريدة والمصممة خصيصاً 
لعشاق استكشاف الطبيعة. وأتاحت التجربة للراغبين في المشاركة فرصة اختيار 
“هايالندر  ومسار  أيام،  ثالثة  مدار  على  كيلومتراً   55 بطول   ”55 “هايالندر  مسار 

إكسبيرينس” بطول 30 كيلومتراً على مدار يومين.


