فعالٌات متنوعة فً دبً بمناسبة "احتفاالت الدٌوالً"
دبً 81 ،أكتوبر  :7182تتمٌّز دبً بتنوع الجنسٌات التً تمتلن أطٌافا ومعتمدات مختلفة ،وفً هذا االطار
تحتضن دبً بمناسبة مهرجان األضواء الهندي "الدٌوالً" مجموعة من الفعالٌات واألنشطة فً مختلف
الوجهات الترفٌهٌة والمراكز التجارٌة ،وهذا لمنح سكان اإلمارات والزوار أولاتا ملٌئة باالستمتاع و
التشوٌك.
وخصصت "دبً للسٌاحة" بمناسبة الدٌوالً الذي ٌعتبر أكبر مهرجان فً الهند ،فعالٌات مبهجة ومتنوعة
للجمٌع فً كافة أنحاء دبً ،من الحفالت الموسٌمٌة ألشهر المغنٌٌن الهندٌٌن وجوالت التصوٌر التً تهدف
إلى تخلٌد أجمل اللحظات ،الى فرص الفوز بالذهب والمجوهرات.
ولال سعٌد الفالسً ،مدٌر تنفٌذي إدارة التجزئة والشراكات االستراتٌجٌة فً مؤسسة دبً للمهرجانات
والتجزئة":تحتفل دبً لعدة سنوات بمهرجان "الدٌوالً" الذي ٌعتبر من االحتفاالت المهمة للجالٌة الهندٌة
المتواجدة فً المدٌنة ،بحٌث تمام بهذه المناسبة فعالٌّات عدٌدة وعروض جمٌلة للعائالت فً عدّة موالع بدبً
لتمنح زوارها أجمل األولات فً هذه المناسبة".
ٌرجى زٌارة المولع اإللكترونً  https://www.visitdubai.com/ar/أو متابعة  @visitdubaiلمعرفة
التفاصٌل كاملة عن احتفاالت الدٌوالً فً جمٌع أنحاء دبً.
دبً باركس آند رٌزورتس
وٌمام فً بولٌوود باركس المتواجد فً دبً باركس آند رٌزورتس احتفاالت وعروض عدٌدة للزوار
والعائالت كل أمسٌة ،كعروض الرلص واألضواء ٬وفن "الرنجولً التملٌدي" .باإلضافة الى تواجد محالت
بٌع الوجبات الخفٌفة والمؤكوالت الشهٌة .كل هذا خالل شهر أكتوبر الى  5نوفمبر.
تمتعوا بعروض األلعاب النارٌة كل ٌوم من  99حتى 19نوفمبر بالمرب من مسرح راج محلٌ .رجى زٌارة
المولع اإللكترونً التالً  www.bollywoodparksdubai.comلحجز التذاكر ( 975درهما لٌوم
كامل ،و  95درهما لسكان مجلس التعاون الخلٌجً).
برجمان
وٌمدم "برجمان" خالل الفترة الممتدّة بٌن  91و 19أكتوبر األجواء الرائعة لألصدلاء والعائالت من
مختلف العروض والفعالٌات التً تمأل أرجاء المركز.
من 95حتى  19أكتوبر ،ستحظون بالتمتع فً خٌمة تملٌدٌة بنشاطات المشغوالت الٌدوٌّة للفخار ونشاطات
التلوٌن بالحنّاء ابتداء من الساعة  4عصراالى  91مساءً .وستتمتعون أٌضا بمشاهدة عروض للرلصات

الهندٌة الشعبٌّة والعصرٌة خالل  3أٌام من شهر أكتوبر ( ،)19،11 ،99فً تمام الساعة  6مساء الى 8
مساء.
سٌتً سنتر الشندغة
وٌمٌم سٌتً سنتر الشندغة فعالٌّات عدّة ممتعة ومناسبة لجمٌع أفراد األسرة فً الفترة الممتدّة حتى 11
أكتوبر .تتض ّمن هذه المبادرة فعالٌّات ٌومٌّة تبدأ عند الساعة  3بعد الظهر لغاٌة الساعة  9مساء وهً:
الرسم بالحنّاء ،وورش عمل للصغار ،وفنون حرفٌّة كفن الرنجولً التملٌدي ،باإلضافة لفرص الفوز بـ 91غ
من الذهب ٌومٌاٌ .رجى زٌارة المولع االلكترونً التالً للمزٌد من المعلومات
http://www.citycentreshindagha.com/
دبً فستٌفال سٌتً
وتحتفل دبً فستٌفال سٌتً بمناسبة الدٌوالً كل سبع ساعات ابتداء من الساعة  7مساء لغاٌة ساعة إغالق
المركز من  98حتى  21أكتوبر ،بمجموعة من الفعالٌّات الجمٌلة والمناسبة لجمٌع أفراد العائلة .حٌث
بإمكانهم التمتع بتناول وجبات العشاء اللذٌذة فً المطاعم المطلة على فستٌفال باي ،ومشاهدة عرض ممٌز
وسط الماء ٌبرز فٌه جمال األضواء والموسٌمى الهندٌّة والرلصات واألجواء الشعبٌّة الرائعة الّتً تعكس
روح هذه المناسبة ،كل هذا ضمن عرض “تخٌّل" بمنطمة فستٌفال بايٌ .رجى زٌارة المولع االلكترونً
التالً للمزٌد من المعلوماتhttp://www.dubaifestivalcity.com/
جولة فوتوجرافٌّة بمناسبة الدٌوالً
وتتٌح "جلف فوتو بالس" و"فراٌنج بانز ادفٌنتشرز" فً  99أكتوبر بمناسبة الدٌوالً ،الفرصة أ ّمام
المصورٌن المحترفٌن والهواة اللتماط أجمل الصور واللمطات فً بر دبً ،والتمتع بمشاهدة األلوان فً لٌلة
ّ
واحدة فمط.
صٌن لتطوٌر أدائهم فً التصوٌر .كما
سٌتوفر أٌضا إرشادات وتوجٌهات للمشاركٌن من لبل
مصورٌن مخت ّ
ّ
سٌتمتعون بمؤكوالت وحلوٌّات هندٌّة من أشهر المطاعم الشعبٌّة فً بر دبًٌ .رجى زٌارة المولع
اإللكترونً التالً  https://www.unseentrails.com/diwaliلحجز التذاكر ( 595درهما) تبدأ الجولة فً
الساعة  6:11أو  6.31مساء.
مسعود بومجارد "أفرٌكان إندٌان"
أنتم على موعد مع الشخصٌة الكومٌدٌة الجنوب افرٌمٌة "مسعود بومجارد" هذا الدٌوالً لتؤدٌة عرض
ٌتطرق "مسعود بومجارد" لمواضٌع التكنولوجٌا
"أفرٌكان إندٌان" فً ذا جانكشن دبً ،حً السركال .س ّ
والرٌاضة ،والى المواضٌع االجتماعٌّة والخاصة بالمشاهٌر ،بحٌث ٌمدم"أفرٌكان إندٌان" كل ما ٌرغب به
الجمٌع من المصص الكومٌدٌة الشٌمة .وسٌحتفل بومجارد هذا العام بعامه العاشر فً عالم الكومٌدٌا ،كما
عبر عن هذه المناسبة لائال" :إنه لفخر كبٌر لً أن ألدم عرضا لً فً دبً ،كما أنً أخطط إلعطاء أفضل
ما لدي فً العرض"ٌ .رجى زٌارة المولع اإللكترونً التالً  www.platinumlist.netلحجز التذاكر
( 911درهما).

"الدٌوالً" فً الرٌف مول
وٌمد ّم الرٌف مول بمناسبة "الدٌوالً" ورش عمل تزٌٌن الف ّخار لمختلف األعمار ،من  93حتى 19أكتوبر
والتسوق أو
للزوار االستمتاع بمضاء أولات عائلٌّة جمٌلة
فً تمام الساعة  4عصراالى  91مساءًٌ .مكن
ّ
ّ
تناول وجبات الطعام اللذٌذة فً مختلف المطاعم بٌنما ٌستمتع الصغار فً هذه الفعالٌّات.
سوق التنٌن
وٌتٌح سوق التنٌن بمناسبة الدٌوالً فرصة واحدة للفوز بالجائزة الكبرى وهً تجدٌد أثاث منزل بالكامل
بمٌمة 91،111درهم ،وٌمكن لزوار سوق التنٌن  1أٌضا التمتع بمجموعة من األلعاب والمسابمات
والتحدٌات التً تمام فً  19أكتوبر ،ستتوفر أٌضا مجموعة من لسائم الهداٌا للفوز لجمٌع الزوار.
ٌرجى زٌارة المولع اإللكترونً  https://www.visitdubai.com/ar/أو متابعة @visitdubai
لمعرفة التفاصٌل كاملة عن احتفاالت الدٌوالً فً جمٌع أنحاء دبً.
 انتهى –لمحة عن دائرة السٌاحة والتسوٌك التجاري بدبً (دبً للسٌاحة)
تتمثّل رسالة دبً للسٌاحة إلى جانب رإٌتها المطلمة التً ترمً إلى ترسٌخ مكانة دبً لتصبح المدٌنة والمحور التجاري األكثر
للزوار من جمٌع أنحاء العالم واستمطاب السٌاح واالستثمارات
زٌارة فً العالم فً زٌادة الوعً بمكانة دبً كوجهة سٌاحٌة
ّ
الداخلٌة إلى اإلمارة.
دبً للسٌاحة هً الجهة الرئٌسٌة المسإولة عن التخطٌط واإلشراف والتطوٌر والتسوٌك السٌاحً فً إمارة دبً ،كما تعمل
أٌضا على تسوٌك المطاع التجاري فً اإلمارة والتروٌج له؛ وتحمل على عاتمها مسإولٌة ترخٌص جمٌع الخدمات السٌاحٌة
وتصنٌفها ،بما فً ذلن المنشآت الفندلٌة ومنظمً الرحالت ووكالء السفر .وٌؤتً على رأس العالمات التجارٌة واإلدارات
داخل "دبً للسٌاحة" فعالٌات دبً لألعمال ،وجدول فعالٌات دبً ،ومإسسة دبً للمهرجانات والتجزئة.
للمزٌد من المعلومات ٌرجى االتصال على:

دبً للسٌاحة
mediarelations@dubaitourism.ae
[+971] 600 55 5559

