
 
 

 
 

 صحفيخبر 

 
 "دبي باركس آند ريزورتس" تطرح تذاكر الدخول السنوية لمنتزهاتها

 

o  طرح التذاكر للبيع يشكل إنجاز مرحلي هام في مسيرة الوجهة الترفيهية التي

 ستفتح أبوابها أمام الزوار في أكتوبر القادم

 

o  زيارات غير تذاكر الدخول السنوية توفر للزوار باقة واسعة من المزايا بما فيها

محدودة للمنتزهات، وزيارات حصرية قبل االفتتاح، وباقات كبار الشخصيات، وخصم 

 على المأكوالت والمشتريات
 

 

 

: أعلنت شركة "دبي باركس آند 2016أبريل  25دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ها خالل ريزورتس"، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق األوسط، المقرر افتتاح

 شهر أكتوبر هذا العام، عن طرح تذاكر الدخول السنوية للبيع للجمهور اعتباراً من اليوم.

 

"دبي باركس آند ريزورتس" عدد غير محدود من الزيارات منتجع وتوفر التذاكر السنوية لزوار 

لعبة  100وفرصة االستمتاع بالمنتزهات و"اكتشاف عالم مذهل" من خالل أكثر من 

األلعاب  حديقةثالثة منتزهات ترفيهية عالمية المستوى وعلى موزعة  ةيهيترفووجهة

 إضافةالمائية، وتسعى "دبي باركس آند ريزورتس" إلى توفير تجربة ال تنسى لزوارها و

ذكريات جميلة ومتجددة حافلة بالمتعة والمرح مع الحصول في الوقت نفسه على العديد 

 من المكافآت والمزايا الحصرية. 

 

وستجمع "دبي باركس آند ريزورتس" أفضل ما انتجته صناعة الترفيه والمنتزهات في 

الشرق وفي الغرب في مكان واحد، وهي في طريقها ألن تصبح وجهة عالمية المستوى 

مليون  25منتزهات ترفيهية بمساحة إجمالية تصل إلى  ثالثوالترفيه مع احتضانها لتسليةل

دبي" المستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرة؛  قدم مربعة هي: منتزه "موشنجيت

ومنتزه "بوليوود باركس دبي"، الوجهة الترفيهية األولى من نوعها من وحي أفالم بوليوود؛ 

 ذي سيبعث الحياة فيو"ليجوالند دبي"، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد للعائالت وال

 ، المائية "ليجوالند ووتر بارك"األلعاب حديقة؛ باإلضافة إلى الشهيرة "ليجو " مكعبات

 



 
 

 

في  عاماً  12-الى 2 بين سن حيدة المصممة للعائالت و األطفال الحديقة المائية الو وهي

؛ وفندق "البيتا" المخصص للعائالت، وهو جزء من مجموعة "ماريوت أوتوغراف المنطقة

والمطاعم كولكشن"؛ وأيضاً مّجمع "ريفرالند دبي" الذي يحتضن العديد من المتاجر 

 والوجهات الترفيهية.

 

مواقع و ال وتتوفر التذاكر السنوية للشراء عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني للشركة

. ويمكن للزوار اختيار ما يناسبهم من ثماني أنواع االلكترونية الخاصة بالمنتزهات الثالث

نتزه واحد وحديقة األلعاب للتذاكر تتيح لهم زيارات غير محدودة إلى منتزه بعينه، أو م

المائية ، أو حتى جميع المنتزهات الترفيهية باالضافة الى حديقة األلعاب المائية في "دبي 

 باركس آند ريزورتس".

 

كما تتوفر تذاكر الدخول السنوية للشراء أيضاً لكل واحدة من المدن الترفيهية الثالث؛ وهي 

ا في ذلك عدد مفتوح من الزيارات، ويسري تتيح للزوار مجموعة من المزايا الفريدة بم

يوماً من تاريخ أول زيارة، باإلضافة إلى دعوات حصرية لما قبل  365مفعـول التذكرة لمدة 

على المأكوالت والمشروبات  %10االفتتاح والتعرف على المنتزهات، وخصم بنسبة 

 لسنوي.والمشتريات وتذاكر حضور العروض الترفيهية غير المشمولة بالتذكرة ا

 

دخول قبل االفتتاح، يضمن عشاق التسلية والمرح حجز مكانهم الومن خالل شراء تذكرة 

ليكونوا أول من يختبر هذا العالم الحافل بالمتعة والمغامرة؛ حيث تتضمن التذاكر فرصة 

االختبار الحصرية لتجارب المنتزهات. عالوًة على ذلك، سيحصل الزوار الذين يستخدمون 

، وهذا 2017ديسمبر  31على تمديد خاص لصالحيتها حتى  2016ل عام تذاكرهم خال

 يعني مزيداً من الفرص لعيش التجارب المذهلة في "دبي باركس آند ريزورتس".

 

 التذاكر السنوية للمنتزهات

تبلغ قيمة التذكرة السنوية لـ"موشنجيت دبي"، المنتزه الحافل بأجواء المتعة والمغامرة 

درهماً إماراتياً. بينما يمكن للزوار اختبار سحر وروعة  865هوليوود،  المستوحاة من عالم

وتألق بوليوود على مدار العام من خالل تذكرة الدخول السنوية في "بوليوود باركس دبي" 

درهماً إماراتياً. و للباحثين عن مغامرات ترفيهية لكافة أفراد العائلة، فقد  755بسعر 

كرة الدخول السنوية في منتزه "ليجوالند دبي" و التي تبلغ تماإلعالن مسبقاً عن سعر تذ

 درهماً إماراتياً. 765قيمتها 

 

 

 

 

 



 
 

األلعاب  حديقة و التذاكر السنوية للمنتزهات

  المائية

تذاكرهم السنوية وتحويلها من تذكرة سنوية حصرية لحديقة واحدة  رفع فئة  ويمكن للزوار

ة في دولةالوحيد ةالمائي ي الحديقةبارك" أيضاً، وهلتشمل تذكرة سنوية ل"ليجوالند ووتر 

 هتضمن هذتسنة. و 12إلى  2خصيصاً للعائالت واألطفال من  ةاإلمارات العربية المصمم

التي تشمل و،  مجسمات "ليجو"فيهية  والعاب بناء مائية، ومناطق تر زالقة 20 الحديقة

الليجو، ومنطقة "دوبلو" المخصصة بركة أمواج صناعية، ولعبة تركيب طوف من مكعبات 

الحديقة  لألطفال في سن المشي. وتبلغ أسعار تذاكر الدخول السنوية لمنتزه واحد مع

درهماً لـ "بوليوود  985درهماً لـ "موشنجيت دبي"، و 1.095"ليجوالند ووتر بارك":  المائية

 درهماً لتذكرة "ليجوالند دبي". 995باركس دبي"، و

 

 س آند ريزورتس" السنويةتذكرة "دبي بارك

"دبي باركس آند  تذكرة ولمن ينشدون أقصى درجات المتعة والمرح، يمكنهم شراء

باإلضافة إلى  الثالث ريزورتس" السنوية، والتي تتضمن زيارات متعددة إلى  المنتزهات

درهماً إماراتياً، وهي تتضمن مزايا  2,495"ليجوالند ووتر بارك". ويبلغ سعر هذه التذكرة 

 على المأكوالت والمشروبات والمشتريات وغيرها الكثير. %15وخصومات بنسبة 

 

 تذكرة الدخول السنوية المذهلة الخاصة بكبار الشخصيات

المذهلة الخاصة بكبار الشخصيات، وهي تتيح لحامليها وتتوفر كذلك تذكرة الدخول السنوية 

تجربة مترفة بكل معنى الكلمة مع االستفادة من خدمة ركن السيارات، والوصول السريع 

غير المحدود إلى جميع ألعاب الركوب واالستفادة من خدمة "كيو فاست"، والجلوس على 

صرية الخاصة بكبار مقاعد كبار الشخصيات خالل العروض، واستخدام الردهة الح

خدمة الدليل الخاص خالل الجوالت. وتفتح هذه التذكرة المجال   الشخصيات، باإلضافة إلى

لحامليها لدخول جميع المنتزهات الترفيهية الثالثة باإلضافة إلى "ليجوالند ووتر بارك" على 

على المأكوالت  %20مدار العام، وكذلك االستفادة من خصومات مذهلة بنسبة 

مشروبات والسلع والتذاكر اإلضافية. يبلغ سعر تذكرة الدخول السنوية المذهلة الخاصة وال

درهماً إماراتياً، ويمكن اإلطالع على مزيد من المعلومات عبر  6,995بكبار الشخصيات 

     .www.dubaiparksandresorts.com الموقع اإللكتروني

 

 

وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي باركس آند ريزورتس": "سوف 

في إرساء معايير جديدة ورسم مالمح مستقبل أكثر ‘ دبي باركس آند ريزورتس’تساهم

، كما 2016نمواً وتطوراً لقطاع السياحة الترفيهية في دبي عند افتتاحه في أكتوبر 

جهات الترفيهية العائلية في المدينة. وسيكون هذا سيشكل إضافة قيّمة لمحفظة الو

 المشروع األكبر من نوعه في الشرق األوسط، وسيسهم ويستفيد في آن معاً من فرص 
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‘ 2020رؤية دبي للسياحة ’النمو التي توفرها

 ".2020مليون زائر سنوياً بحلول عام  20ومضاعفة أعداد زوار دبي إلى 

 

تذاكر السنوية للبيع اإلضافة األحدث لإلنجازات المرحلية وأضاف النعيمي: "يشكل طرح ال

الكبرى في مسيرتنا نحو افتتاح مشروعنا الترفيهي المتكامل، ونحن سعداء جداً بأن نتيح 

لزوارنا فرصة شراء هذه التذاكر، وأن يكونوا السباقين لالستفادة من منتزهاتنا الترفيهيّة 

 عالمية المستوى".

 

يوود على مستوى ي" أضخم منتزه ترفيهي مستوحى من أجواء هولويعتبر "موشنجيت دب

يّمكن الزوار من تخطي شاشات العرض وخوض المغامرات  الشرق األوسط؛ حيث

مناطق  5السينمائية الشهيرة وسط أجواء ملؤها المتعة والتشويق واالبتكار. ويضم المنتزه 

لعديد من المطاعم، مما يوفر لعبة ركوب ومقصد ترفيهي فضالً عن ا 27ترفيهية مخصصة، و

وجهات فريدة مستوحاة  3للزوار تجربة ترفيهية استثنائية بامتياز. كما يشتمل المنتزه على 

من أهم إنتاجات شركات هوليوود مثل "دريم ووركس أنيميشن" و"سوني بيكتشرز 

 ستوديو" و"ليونزجيت"، والتي تضم بمجملها مقاصد فريدة مستمدة من إنتاجات هوليوود

 .Hotel Transylvania، وKung Fu Panda، وThe Hunger Gamesمثل 

 

بدوره يعتبر منتزه "بوليوود باركس دبي" الوجهة الترفيهية األولى و الوحيدة من نوعها في 

العالم لتفرده بكل ما يخص أفالم بوليوود. وسيتاح للزوار فرصة العيش في أجواء السينما 

ومهد بوليوود؛ باإلضافة إلى حضور عروض األداء الحيّة، وارتياد مدينة األضواء  -في مومباي 

العديد من المطاعم، واختبار تجارب المحاكاة السينمائية. ويجسد هذا المنتزه الفريد تجارب 

مناطق  5بوليوود من خالل المقاصد الترفيهية وألعاب الركوب الشيقة التي تمتد على 

"، "مومباي تشوك"، و"راستك رافين"، و"رويال بالزا" ترفيهية مميزة هي "بوليوود بوليفارد

واستديوهات سينما بوليوود التي تضم قاعة لألبطال. كما يضم المنتزه مسرح "راج محل" 

شخصاً، حيث سيتمكن الزوار من  850المصمم على نمط مسارح "برودواي" ويتسع لـ 

عرض عدة مرات في شراء تذاكر مخصصة لحضور أشهر عروض موسيقى بوليوود والتي ست

 االسبوع.

. 

كما يعد منتزه "ليجوالند دبي" أول وجهات "ليجوالند" في منطقة الشرق األوسط؛ حيث 

لعبة  40يتيح للعائالت االستمتاع على مدار اليوم بتجارب تفاعلية متواصلة عبر أكثر من 

لعاب بناء ركوب مستوحاة من ألعاب "ليجو"، فضالً عن العديد من المناطق الترفيهية  وا

 60ألف نموذج "ليجو" وأكثر من  15. ويشتمل المنتزه على أكثر من "ليجو مجسمات "

مناطق توفر كل واحدة منها تجارب ترفيهية  6مليون قطعة "ليجو". وسيضم "ليجوالند دبي" 

ر"، "، و"أدفينتشعالم الخيال" و"مملكة ليجو"، و"مدينة ليجووتثقيفية فريدة، بما في ذلك "

 ".المصنعالند" و" يو"مين

 



 
 

 

األلعاب المائية "ليجوالند ووتربارك" الوحيد من نوعه  حديقة ويشتمل المشروع أيضاً على

عاماً؛ ويضم  12 الى 2في المنطقة، وهو مصمم خصيصاً لألطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 

ويتضمن مجسمات "ليجو". منزلقة مائية ووجهة ترفيهي  والعاب بناء  20المنتزه أكثر من 

الذي يضم العديد من المطاعم ومتاجر التجزئة،  و المشروع كذلك مجّمع "ريفرالند دبي"

 فضالً عن فندق "البيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي.

-    

 -انتهى  

 

 

 حول شركة "دبي باركس آند ريزورتس"

المدرجة في "سوق دبي المالي" تحت من المتوقع أن يكون منتجع "دبي باركس آند ريزورتس" )الشركة 

مدن  ٣( أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق األوسط، حيث ستشتمل على  DUBAIPARKS الرمز

ترفيهية هي: منتزة "موشنجيت دبي" المستوحى من شخصيات هوليوود الشهيرة من إنتاج شركات "دريم 

ت" و منتزة "بوليوود باركس دبي"، الوجهة الترفيهية وركس أنيميشن" و"سوني بيكتشرز ستوديوز" و"ليونزجي

فضالً عن "ليجوالند دبي"، المنتزه الترفيهي التفاعلي الفريد  .األولى من نوعها من وحي أفالم بوليوود

المستوحى من مكعبات الليجو الشهيرة ليوفر للعائالت بيئة تعليمية مرحة إلى جانب حديقة األلعاب المائية 

 سنة. 12إلى  2ر بارك"، أول حديقة مائية مخصصة للعائالت واألطفال من "ليجوالند ووت

 

وترتبط بالكامل عبر مّجمع "ريفرالند دبي" المتكامل، الذي يحتضن العديد من المتاجر والمطاعم والوجهات 

 ".الترفيهية؛ ً فضال عن فندق "البيتا" العائلي المصمم على الطراز البولينيزي تديره "مجموعة ماريوت

 

مليار درهم  ١٠٬٥مليون قدم مربعة، إلى  ٢٥وتصل تكلفة الوجهة الترفيهية المتكاملة، التى تشغل مساحة 

إماراتي؛ ومن المقرر افتتاح الوجهة بحلول شهر أكتوبر المقبل. ويقع المنتجع فى دبي على شارع الشيخ 

فى اول سنة  ٢٠١٧بحلول عام  مليون زيارة ٦٬٧زايد بقرب "نخلة جبل علي"؛ ومن المتوقع أن تستقطب 

 تشغيلية متكاملة. 

 

 (.www.dubaiparksandresorts.com)ويتوافر مزيد من المعلومات على الرابط اإللكتروني 

 

  :"دبي باركس آند ريزورتس"تابعوا 

 

 للمزيد من املعلومات يرجى االتصال بـ:  

 سامح حمتيني 

 أصداء بيرسون مارستيلر

sameh.hamtini@bm.com  
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