
 خبـــــر صحفــي
 صادر من المركز اإلعالمي لمؤسسة دبي لممهرجانات والتجزئة 

 

 عروض الطهي المباشر والفعاليات الترفيهية 

 تستقطب العائالت واألطفال في ميركاتو
، الذي تنظمو مؤسسة دبي لمميرجانات "ميرجان دبي لممأكوالت"يشارك ميركاتو في : 2016 مارس5دبي، 

، حيث 2016 مارس 12 فبراير ولغاية 25والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، بين 
 .يقيم مجموعة من الفعاليات المرتبطة بيذا الحدث، والتي يتوقع أن تجذب الزّوار وترضي أذواقيم

 

 



وقد استمتعت العائالت، واألطفال عمى وجو الخصوص،بأوقاتيم خالل عطمة نياية األسبوع أثناء مشاىدتيم 
عروض الطيي المباشرة والعروض الترفييية، حيث اكتشفوا طرق تحضير األطباق العربية التقميدية مع 

المزيج المثالي من التوابل والمقادير المذيذة، في عرض الطبخ المباشر الذي قدمو مطعم أزكدنيا، وذلك أيام 
 مارس القادم 11الخميس والجمعة والسبت الماضيين، ويمكن لمراغبين حضور المزيد من ىذه العروض يوم 

 . مساء6 و5بين الساعة 

 

إلى ذلك،تفاعل زّوار المول مع بعض العروض الترفييية ومن بينيا العرض السحري الكوميدي التفاعمي 
لمشيف اإليطالي المرح، واستمعوا إلىمجموعة من األغاني المتنوعة والتي يرافقيا رقصات ممتعة بأزياء فريدة 

، أما عروض األداء الفكاىي لمطياة، فقد جذبت الجميور أيام الخميس والجمعة "النادالت المغنيات"مع فرقة 
 .والسبت، في األوقات التالية أمام المسرح، ودفعتيم لمتصفيق وتصوير الحدث عمى أجيزتيم لتخميد المشيد



 

ويمكن لزوار المول االستمتاع بطعم السينابون المذيذ ورائحتة الشيية التي تعبق في كل مكان أثناء تحضيره 
 مارس في الساعة 11 مساًء، وفي 7-5 مارس، وذلك في الساعة 9 و8 و7في ميركاتو، وتقام في التاريخ 

 مارس الجاري، حيث يمكن مشاىدةالشيف 12وتستمر الفعاليات في ميركاتو حتى  وحتى الخامسة مساًء، 3
 12 و10اإليطالية المبدعة شينزيا أثناء تحضيرىا وصفات إيطالية مميزة، مثل البيتزا والباستا، وذلك يوم 

  مساًء،6 و5مارس، بين الساعة 

 ربحاتسوق و 



 

كوالت تقدم منافذ بيع الطعام والشراب في ميركاتو وتاون سنتر جميرا أوبمناسبة تنظيم ميرجان دبي لمم
 درىم في 100خالل فترة الميرجان، فيما سيحصل كل متسوق ينفق % 25خصومات لمزبائن تصل إلى 

 باإلضافة إلى ذلك سيحظى زوار ،منافذ الطعام عمى كوبون يمكنو من المشاركة في السحب عمى جوائز قيمة
ميركاتو بفرصة لمشاىدة مجموعة من الفعاليات والفقرات الترفييية العائمية العديدة المستوحاة من أجواء 

 .الطيي والطبخ

 


