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ZAYED SPORTS CITY (ZSC) LOCATION MAP
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From Sheikh Zayed Bridge: 4

Sadiyaat Island

From Al Salam Street:

1) Continue onto Shk. Zayed Bin Sultan St/Salam Rd
2) Take the Mangroves Eastern exit and keep left
3) At the traffic light, turn left onto Dhafeer St
4) At the traffic light, turn left onto Muroor Rd following ZSC sign
5) At the roundabout, take the 3rd exit onto Aiport Rd following
ZSC sign
6) At the traffic light, turn right after Hilton Capital Hotel
7) At the KFC roundabout, go straight and enter ZSC GATE 6
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Abu Dhabi
Downtown and
the surrounding
areas

1) Continue onto Shk. Zayed Bin Al Sultan St
2) Turn right onto Rabdan St
3) At the traffic light, turn left onto Muroor Rd following ZSC sign
4) At the roundabout, take the 3rd exit onto Airport Rd following ZSC sign
5) At the traffic light, turn right after Hilton Capital Hotel
6) At the KFC roundabout, go straight and enter ZSC GATE 6
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Holiday Inn

From Abu Dhabi Downtown:
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From Maqta Bridge:

1) Continue on 18th St/ Shk. Rashid Bin Saeed St
2) At the traffic light, turn right after Hilton Capital Hotel
3) At the KFC roundabout, go straight and enter ZSC GATE 6
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1) Continue onto Airport road
2) At the traffic light, turn left before Hilton Capital Hotel
3) At the KFC roundabout, go straight and enter ZSC GATE 6
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3

KFC

AD
Judicial
Court

ZSC
Sheikh
Zayed
Mosque

From Corniche Road:

4

3

1) Continue onto 30th St/Al Khaleej Al Arabi
2) Take the ramp towards Corniche
3) At the roundabout, take the 4th exit towards Sheikh Zayed Mosque
4) At the traffic light, turn left
5) At the roundabout, go straight
6) At the KFC roundabout, turn left and enter ZSC GATE 6

Thanks for the support of:

East of Abu Dhabi
Island areas (Zayed
City, MBZ, Bani Yas, Al
Shamkha; Al Ain City
and the Western
region)

From Mussafah Bridge: 6

1) Continue onto Khaleej Al Arabi St & follow Exhibition Center ZSC sign
2) Turn right towards ZSC Park & Ride / Ministry of Interior
3) At the roundabout, turn left onto Saif Al Ghubash St
4) At the KFC roundabout, turn left and enter ZSC GATE 6
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Google Link: https://goo.gl/maps/wvaKH4HhcfA2
Coordinates: 24°25'10.8"N 54°27'21.6"E
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خريطة للحافالت المدرسية – مهارات العالمية أبوظبي 2017

خريطة الموقع مدينة زايد الرياضية
من جسر الشيخ زايد:

4

جزيرة السعديات

 )1استمر على شارع الشيخ زايد بن سلطان  /طريق السالم

من شارع السالم:

 )2خذ مخرج القرم الشرقي وحافظ على اليسار

1

1

 )3من إشارة المرور ،اتجه يسارا إلى شارع الظفير

 )1االستمرار على شارع الشيخ زايد بن السلطان

 )4من إشارة المرور ،اتجه إلى اليسار على شارع المرور ،واتبع الفتة مدينة زايد الرياضية.

 )2انعطف يمينا على شارع ربدان

 )5من الدوار ،خذ المخرج  3على طريق المطار بعد الفتة مدينة زايد الرياضية.

 )3من إشارة المرور  ،اتجه إلى اليسار على شارع المرور ،ومن ثم اتبع الفتة مدينة زايد الرياضية.

 )6من إشارة المرور  ،انعطف يمينا بعد فندق هيلتون كابيتال

 )4من الدوار ،خذ المخرج الثالث على طريق المطار واتبع الفتة مدينة زايد الرياضية.

 )7من دوار كنتاكي ،انعطف يسارا وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة ٦

 )5من إشارة المرور  ،انعطف يمينا بعد فندق هيلتون كابيتال.
 )6من دوار كنتاكي ،اذهب الى االمام وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة ٦

المحيطة بها
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Holiday Inn

من جسر المقطع:

4

من وسط مدينة أبوظبي:

5

2

 )1أكمل على شارع  / ١٨شارع راشد بن سعيد

 )1استمر على طريق المطار

 )2من إشارة المرور ،انعطف يمينا بعد فندق هيلتون كابيتال

 )2من إشارة المرور ،انعطف يسارا قبل فندق هيلتون كابيتال

 )3من دوار كنتاكي ،اذهب الى االمام وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة ٦

 )3من دوار كنتاكي ،انعطف يسارا وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة ٦
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KFC

ZSC

شرق مدينة أبوظبي (مدينة زايد،
محمد بن زايد ،بني ياس،
الشامخة ،مدينة العين والمنطقة
الغربية)

وسط المدينة

واإل مارات الشمالية).

أبوظبي والمناطق

شمال جزر أبو ظبي (الشهامة ،الباهية ،السمحة ،منطقة الباهية ،دبي

AD
Judicial
Court

Sheikh
Zayed
Mosque

من شارع الكورنيش:
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 )1استمر في شارع  / ٣٠الخليج العربي
 )2اتخذ المنحدر نحو الكورنيش
 )3من الدوار ،خذ المخرج الرابع باتجاه جامع الشيخ زايد
من جسر المصفح:
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 )1استمر في شارع الخليج العربي واتبع مركز المعارض ،الفتة زايد الرياضية
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 )2اتجه يمينا نحو مدينة زايد الرياضية بارك اند دايت  /وزارة الداخلية

 )4من اشرة المرور ،اتجه إلى اليسار
 )5من الدوار ،اذهب الى االمام
 )6من دوار كنتاكي ،انعطف يسارا وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة ٦

 )3من الدوار ،انعطف يسارا باتجاه شارع سيف الغباش
 )4من دوار كنتاكي ،انعطف يسارا وأدخل مدينة زايد الرياضية البوابة .٦

Google Link: https://goo.gl/maps/wvaKH4HhcfA2

 : 24°25'10.8"N 54°27'21.6"Eإحداثيات

Thanks for the support of:

