
AL HAMRA FERRY 

مواعيد عمل فيري

@يمكن للركاب االتصال في أي وقت خالل ساعات العمل بالضغط على زر االتصال الموجود في المحطات ا�ربعة
@فضًال تأكد من الحضور من 5 إلى 10 دقائق قبل مغادرة الرحلة

 أيام ا�سبو ع ( من الخميس إلى السبت )

 أيام ا�سبو ع ( من ا�حد إلى الخميس )
بعد الظهر  12:00  مساًء إلى   15:00 مساًء

17:30 مساًء إلى  23:30 مساًء مساًء   

بعد الظهر  12:30  مساًء  إلى   14:30 مساًء 
17:30 مساًء إلى  00:30 مساًء مساًء   

*Passengers can call at any time during operation hours by pressing the ‘Call Ferry’ button located  at all 4 stations
*Please ensure your presence 5-10 minutes before departure from the dock

FERRY TIMINGS

SUNDAY TO WEDNESDAY (WEEKDAYS)

THURSDAYS TO SATURDAY (WEEKENDS)

Afternoon     12:00 pm until 15:00 pm
Evening         17:00 pm until 23:30 pm

Afternoon     12:30 pm until 14:30 pm
Evening         17:00 pm until 00:30 am

الحمرا فيري
Enjoy our complimentary Ferry Services every day and 
explore Al Hamra’s wide array of leisure and F&B offerings

استمتع برحلة مجانية كل يوم على متن الحمرا فيري و تعرف على
مختلف العروض و أفخم المطاعم في الحمرا

Make the most of your stay at Al Hamraاجعل إقامتك مميزة في الحمرا



استمتع بعروض المطاع في الحمرا فيلج

المحطة ا�ولى : المحطة ا�ولى

المحطة الثانية : ريتز – كارلتون, رأس الخيمة, شاطئ الحمرا

المحطة الثالثة :  الحمرا مارينا و نادي اليخوت

المحطة الرابعة : نادي ا�بحار في رأس الخيمة

STATION 1: Al Hamra Golf Club

STATION 2: The Ritz-Carlton, Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach

STATION 3: Al Hamra Marina & Yacht Club

STATION 4: The Sailing Club of Ras Al Khaimah

ENJOY OUR F&B OFFERINGS IN AL HAMRA VILLAGE

Marina Muse Bar & RestaurantShore House - The Ritz-Carlton

Pesto RistoranteThe Bay Sports Bar Trader Vic's Mai Tai Lounge

Lexington Grill
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