
   
 
 

 22تنطلق في  "للمأكوالت دبي مهرجان" الخامسة من الدورة

 2018مارس  10فبراير وتستمر حتى 

 

 
 

 االحتفال ،"للمأكوالت دبي مهرجان"ينطلق : 2017 ديسمبر  13دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

ً دورته ب الطهي، بفنون الخاص السنوي  ،2018 مارس 10 حتىو  فبراير 22 من الخامسة اعتبارا

ً  الطعام قيومتذوّ  عّشاقم لليقدّ  ً  برنامجا ً  مميزا  .الترويجية والعروض عةالمتنوّ  باألنشطة حافال

 



   
 
 

 
 

مه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى الذي تنّظ  ،"للمأكوالت دبي مهرجان" ويجمع

 فنون في دبي تقّدمه ما (دبي للسياحة) أفضل بدبي السياحة والتسويق التجاريمؤسسات دائرة 

ً  المدينة، أنحاء جميع في المتوفرة المأكوالت أنواع مختلف على الضوء وُيسلّط الطهي،  من بدءا

كتشافوصوالً إلى  الراقية المطاعم تجارب  كما. معروفة غيرنكهات عالمية في مطاعم شعبية  ا

ً العالمية في عالم المأكوالت ويستضيف  االتجاهات أحدثالمهرجان  ُيقّدم ً  عددا  من كبيرا

 .الطعام ُعّشاقواألنشطة التي تلبي احتياجات  الفعاليات

 



   
 
 

 
 

 

، "الخفية الجواهر"و، "الشاطئ كانتينو" ،"للمطاعم دبي أسبوع" 2018دورة ومن أبرز فعاليات 

"، إلى جانب دروس الطهي وغيرها الكثير. كما بإمكان المقيمين والزّوار االستفادة من مذاق دبي"و

التي " للتخفيضات، بطاقة مهرجان دبي للمأكوالتمن خالل شراء "العروض الترويجية الحصرية 

خصومات هائلة طوال فترة لتمكينهم من الحصول على  2018ع بداية عام مستكون متوفرة 

 المهرجان. 



   
 
 

 

 زيارة ُيرجى الفعاليات والعروض الترويجية، طالع على آخر تحديثاتاللو المعلومات من لمزيدل

 جتماعي. وسائل التواصل االمتابعة و www.dubaifoodfestival.com  ياإللكترون  الموقع

 -انتهى-

 التجاري بدبي (دبي للسياحة)لمحة عن دائرة السياحة والتسويق 

تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور 

التجاري األكثر زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم 

  .الداخلية إلى اإلمارةواستقطاب السياح واالستثمارات 

دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، 

كما تعمل أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع 

ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في 

العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي للمؤتمرات والفعاليات، وجدول فعاليات 

 دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.



   
 
 

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae5559 55 600 [+971]  

0682 201 4 [+971] 


