
 
 
 

 
 الفوري للنشر

 
ثناء أباقات عائلٌة استعرضت أحدث مشارٌع المتنزهات والمدن الترفٌهٌة  وما تقدمه من "دبً للسٌاحة"

 2016مشاركتها فً سوق السفر العالمً اإلفرٌقً 
 

  لممارسة األعمالجناح أفضل  "حصدت جائزة" 

 14 جهة شاركت فً جناح دبً إلطالع الزوار على المقاصد السٌاحٌة الجدٌدة والعروض التروٌجٌة
 الممٌزة التً تقدمها 

  السٌاحة والسفر اإلفرٌقٌة  شركات  من ممثلً 500تستضٌف دبً هذا الصٌف 
 

شاركت دبً فً دورة هذا العام من سوق السفر العالمً اإلفرٌقً، والذي أقٌم فً : 2016برٌل إ 12دبً، اإلمارات العربٌة المتحدة؛ 

جاذبٌة دبً فً عٌون الزّوار القادمٌن مدى  حٌث جاءت هذه المشاركة لتؤكد . إبرٌل  الجاري 8 لغاٌة 6فرٌقٌا من إكٌب تاون، جنوب 
 القارة السمراء و، التزامها تجاه (دبً للسٌاحة)دائرة السٌاحة والتسوٌق التجاري بدبً فٌه تعّزز وذلك فً الوقت الذي من أفرٌقٌا، 

 . واالستجمامالمسافرٌن األفارقة أكان بغرض العمل أم الترفٌه
 

عن وذلك لتمٌزها فٌما قدمته من معلومات ". لممارسة األعمالجناح أفضل " جائزة لقد حصلت دبً خالل مشاركتها فً المعرض على و
مشاركاً من ممثلً القطاع السٌاحً ضمن جناح الدائرة   14  ما قدمه إلى جانب، المرتقب افتتاحها فً اإلمارة الترفٌهٌةمدنالمتنزهات وال

مسافرٌن األفارقة، بما فً ذلك عطالت، وفنادق، وجوالت وباقات تراعً المٌزانٌات المحدودة وأخرى فاخرة ال شاملة لخدمات من باقات
كما وّفرت منصة دبً مزٌجاً من التراث العرٌق والثقافة والتكنولوجٌا الحدٌثة، حٌث تسّنت للضٌوف . مصّنفة من فئة الخمس نجوم

، وهً جولة ساحرة فً أنحاء المدٌنة قائمة على 360، فضالً عن اختبار تجربة دبً لتراثًالحّناء فً المجلس انقش فرصة التعّرف إلى 
 . الجناحمفهوم الواقع االفتراضً، وتتٌح للزوار إمكانٌة مشاهدة عدد من أروع مناظر دبً ومعالمها الخاطفة لألنفاس دون مغادرة

 
لمؤسسة دبً للتسوٌق السٌاحً التنفٌذي المدٌر عصام كاظم، وفً معرض حدٌثه عن أهمٌة سوق السفر العالمً اإلفرٌقً، قال 

ستراتٌجٌة التنوٌع التً نتبعها، األمر الذي أثمر عن استقبال إجزء من وفرٌقٌا أحد أهم أسواقنا المستهدفة للزوار إلطالما كانت  "والتجاري
منذ البداٌة، تستأثر معالم دبً الرائعة، وتجاربها الساحرة . 2015 مقٌم من القارة اإلفرٌقٌة فً العام سائح ألف 750دبً ألكثر من 

 كبٌرة فً اإلمارة ترفٌهٌةمدن متنزهات و ةافتتاح أربعوالشك أنه ومع . لدٌناأسواق المنشأ وفعالٌاتها الفرٌدة بإعجاب العائالت فً كافة 
ٌّما وأّن شعال، هائلةاإلفرٌقٌة إمكانات الدول ، تملك نفسهوفً الوقت . ،سوف ٌزداد األمر تشوٌقا2016خالل العام  وبها ٌافعة، وتشهد س

 .". بما ٌمّكن سكانها من البحث عن خٌارات السفر واستكشاف العالم،ازدهاراً 
 

 مدنلومن المتوقع أن تشهد معالم دبً وعروضها الترفٌهٌة مزٌداً من الزخم مع افتتاح حدائق ومنتجعات دبً، وهً أكبر وجهة متكاملة ل
 فرٌدة تعرض عدداً من أحّب ترفٌهٌةدبً، وهً مدٌنة ™ تضّم الحدٌقة موشن غٌت. 2016 فً المنطقة، بشهر أكتوبر الترفٌهٌة

شخصٌات هولٌوود إلى قلوب الصغار والكبار، من درٌم ووركس أنٌمٌشن، واستودٌوهات سونً بٌكتشورز والٌونزغٌت، فضالً عن أول 
وانطالقاً من التزامها بتقدٌم أفضل ما فً الغرب والشرق، ستضّم حدائق ومنتجعات . فً المنطقة® زه مائً لعالمة لٌجو الندنحدٌقة ومت

 على اإلطالق مستوحاة من األصوات والمشاهد التً تتخلّلها صناعة السٌنما  ترفٌهٌةدبً، وهً أول مدٌنة™ دبً أٌضاً بولٌوود باركس
 .الهندٌة

 
من  500 عن خّطتها الرامٌة الستضافة 2016 سوق السفر العالمً اإلفرٌقً  مشاركتها فً أثناء"دبً للسٌاحة"من جهة أخرى، أعلنت و

فً وتنوعها الفرٌد ، وذلك لمنحهم فرصة اختبار دبً ممثال من إفرٌقٌا الجنوبٌة 150، بَمن فٌهم ممثلً شركات السٌاحة والسفر اإلفرٌقٌة 
تجربة كما وسٌتم  منح الوفود الزائرة فرصة  . ٌونٌو7 لغاٌة 2أربعة أٌام وخمس لٌاٍل من حٌث سٌتم استضافتهم لمدة . المقبلشهر ٌونٌو 

- أثناء زٌارة اإلمارة فً فصل الصٌف فضال عن أنه ومباشرة تزخر بعروض دبً الشاملة فً مجال التجزئة، والطعام والترفٌه العائلً، 
 االستفادة من العروض، سٌتمكن السكان من وهو الوقت الذي ٌبحث فٌه سكان إفرٌقٌا الجنوبٌة عن مالذ ٌقٌهم برد الشتاء القارس

 . العدٌدة المتاحة أمامهم فً دبً خالل تلك الفترة بالتحدٌدالتروٌجٌة
 



 
 
 

 نٌجٌرٌا ُتعّد وعلى الرغم من أّن ّ.  من القارة اإلفرٌقٌةسائح  ألف 750 ما ٌربو على وجدٌر بالذكر أن دبً استقبلت خالل العام الماضً
كٌنٌا، وجنوب إفرٌقٌا، :مثلاإلفرٌقٌة الرئٌسٌة األخرى إالّ أن اإلمارة تبدي اهتماماً واضحاً باألسواق ، أبرز أسواق المنشأ اإلفرٌقٌة لدبً

 والفعالٌات التجارٌة المقامة فً جمٌع أنحاء الجوالت التروٌجٌة ، وجمهورٌة تنزانٌا المتحدة عبر تنظٌم سلسلة من ،وأثٌوبٌا، وأنغوال
 .المنطقة

 
 -انتهى-

 
 مالحظات للمحررٌن
 :، نذكر منهم2016 شرٌكاً فً سوق السفر العالمً األفرٌقً 14  بمشاركةحظٌت دبً للسٌاحة

 ًحدائق ومنتجعات دب 

 طٌران اإلمارات 

  فنادق ومنتجعات فٌدا 

  ًفندق جود باالس، دب 

 راٌنا للسٌاحة 

 منتجع شاطئ دبً مارٌن 

 جروفٌنور هاوس 

 شركة المغامرات العربٌة 

 منتجع ومارٌنا وٌستن دبً المٌناء السٌاحً بٌتش 

 م.م.روٌال جلف للسٌاحة ذ 

 ًفنادق حٌاة دب 

 فندق تاج تاور 

 دبً لٌنك تورز 

 نورث تورز 
 
 

 (دبً للسٌاحة)نبذة عن دائرة دبً للسٌاحة والتسوٌق التجاري 
وكذلك التروٌج . تتجلى رسالة دائرة السٌاحة والتسوٌق التجاري فً جعل دبً فً طلٌعة الوجهات السٌاحٌة الرائدة ومراكز األعمال البارزة فً العالم

 .للسٌاحة فً دبً وجذب السائحٌن إلى اإلمارة
وتتولى الدائرة التخطٌط لتنمٌة قطاع السٌاحة فً دبً واإلشراف علٌه وكذلك وضع وتطبٌق برنامج تسوٌقً شامل ٌتضمن حمالت إعالنٌة ونشاطات 

كما أنها مسؤولة عن إصدار التراخٌص لكل الخدمات السٌاحٌة، وٌشمل ذلك الفنادق وموفري خدمات الجوالت السٌاحٌة وكذلك . تروٌجٌة عالمٌة
دبً للمؤتمرات ومؤسسة مكتب وكاالت السفر والسٌاحة وتشتمل نشاطاتها اإلشراف على الهٌئات والشركات العاملة فً قطاع السٌاحة فً دبً مثل 

 . (كانت تعرف قبل ذلك بمؤسسة دبً للفعالٌات والتروٌج التجاري)دبً للمهرجانات والتجزئة 
 :مع التواصل ٌرجى اإلعالم، وسائل الستفسارات

 للسٌاحة دبً
mediarelations@dubaitourism.ae  

5559 55 600 [971]+ 
0491 201 4 [971]+ 
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