
Sheikh Khalifa 
Speciality Hospital

Al Hamra 
Roundabout

Driving directions to The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, 
Al Hamra Beach from Dubai

Via E311:
Head North on E311 Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. 
Continue for 56.8 km. Take the exit 110, at the 
roundabout take the 3rd exit continue straight under the 
bridge and take the first exit at the roundabout. Continue 
for 8 km, take right and merge onto E11. Continue for 3 
km. At the roundabout take first exit and stay on E11. At 
Alhamra roundabout, take the 3rd exit on to Al Shohada 
Street. Keep right, at the next roundabout take the 1st exit 
on to Vienna Street. Continue straight, at the roundabout 
take the 2nd exit and take the first right into the parking 
lot. The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach 
Welcome Lounge will be straight ahead.

GEO Latitude: 25.694209 / Longitude: 55.775535

Via E611:
Coming from Ras Al Khor Road, take exit 24 to merge 
onto Emirates Rd/E611 toward Al Sharjah, continue 
straight during 47.9 km. Heading towards Al Jazirah Al 
Hamra, continue for 26.4 km. Keep in left, at the 
roundabout, take the 2nd exit onto Al Shohadaa Road 
heading to Sheikh Khalifa Hospital, Al Jazeera Al Hamra. 
After 1.8 km at roundabout, take the 1st exit onto Al 
Shohadaa road. After 6.2 km at the 1st exit; continue 
straight to Alhamra roundabout. At Alhamra roundabout, 
take the 2nd exit and continue straight on Al Shohada 
Street. Keep right, at the roundabout take the 1st exit on 
to Vienna Street. Continue straight, at the roundabout 
take the 2nd exit and take the first right into the parking 
lot. The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach 
Welcome Lounge will be straight ahead.



Sheikh Khalifa 
Speciality Hospital

Al Hamra 
Roundabout

توجيهات القيادة إلى الريتز كارلتون رأس الخيمة، صحراء الوادي.

E311 عبر
مسافة  التقدم  تابع   .E311 زايد  بن  محمد  الشيخ  طريق  على  شماًال  اتجه 
المخرج  في  اذهب  الدّوار،  وعند   .110 المخرج  في  اذهب  ثم  كم   56.8
الثالث وتابع التقدم تحت الجسر ثم اذهب في المخرج األول عند الدّوار. تابع 
8 كم ثم اذهب يمينًا لتصل إلى طريق E11. تابع التقدم  التقدم مسافة 
 .E11 مسافة 3 كم. عند الدّوار، اذهب في المخرج األول وابَق على طريق
عند دّوار الحمراء، اذهب في المخرج الثالث على طريق الشهداء. اتجه يمينًا 
وعند الدّوار التالي، اذهب في المخرج األول نحو شارع فيينا. تابع التقدم 
من دون الذهاب يمينًا أو يسارًا وعندما تصل إلى الدّوار، اذهب في المخرج 
الثاني واتجه يمينًا نحو موقف السيارات. ترى صالة الوصول التابعة لفندق 

الريتز – كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمراء مباشرة أمامك. 

اإلحداثيات: نقطة خط العرض"13.8'35°25 شماال ً ونقطة خط الطول 
"04.5'50°55 شرقا ً  25.587169,55.834593 

E611 عبر
إن كنت آتيًا عبر طريق رأس الخور، اذهب في المخرج 24 لتصل إلى طريق 

اإلمارات E611 في اتجاه الشارقة، وتابع التقدم من دون الذهاب يمينًا أو 
يسارًا لمسافة 47.9 كم. اتجه نحو جزيرة الحمراء وتابع التقدم مسافة 

26.4 كم. ابَق في خط اليسار وعند الدّوار، اذهب في المخرج الثاني نحو 
طريق الشهداء في اتجاه مستشفى الشيخ خليفة، جزيرة الحمراء. بعد 1.8 
كم، تصل إلى الدّوار. وهنا اذهب في المخرج األول إلى طريق الشهداء. 

وبعد 6.2 كم، اذهب في المخرج األول وتابع التقدم مباشرة نحو دّوار 
الحمراء. وعند هذا الدّوار، اذهب في المخرج الثاني وتابع التقدم من دون 
الذهاب يمينًا أو يسارًا على طريق الشهداء. اتجه يمينًا وعند الدّوار، اذهب 

في المخرج األول نحو شارع فيينا. تابع التقدم من دون الذهاب يمينًا أو 
يسارًا وعندما تصل إلى الدّوار، اذهب في المخرج الثاني واتجه يمينًا نحو 
موقف السيارات. ترى صالة الوصول التابعة لفندق الريتز – كارلتون رأس 

الخيمة، شاطئ الحمراء مباشرة أمامك.


