
 

   
 
 

 مع اقتراب كأس العالم لكرة القدم

 مباريات ال مشاهدةالستمتاع بلي المدينة ف  أفضل األماكن  يحّدد جدول فعاليات دبي""

 

الجمهور تزداد مع اقتراب انطالق حماسة  بدأت :2018 يونيو 12اإلمارات العربية المتحدة،  دبي،

ث عّمت دبي مظاهر االستعداد حي، التي ستقام في روسيا 2018 لكرة القدم بطولة كأس العالم

مختلف الفئات العمرية والجنسيات الجميع من لهذا الحدث العالمي الذي يخطف أنظار 

الحدث الرياضي  هذا التي ستبث ّ مباريات ،الرياضيةوالمقاهي، والصاالت المطاعم والسيما في 

خياراً للمباريات قّدم أفضل تجربة مشاهدة فيما يبقى إيجاد المكان المناسب الذي ي، مهمال

 .صعباً 

اً موثوقاً ومجاني اإللكتروني والتطبيق الذكي مصدر جدول فعاليات دبي في هذا اإلطار، يشكّل موقع 

كأس العالم مع أفراد مباريات لمشاهدة ماكن يتيح لمحبي الرياضة تحديد أفضل األ ،معلوماتلل

وتضاف إليه  مهمة، فعالية 150  حواليبشكل دائم يضم جدول فعاليات دبي . و العائلة واألصدقاء

فعالية جديدة كل أسبوع، مشكّلة بهذا المرجع األمثل لمعرفة كل ما يجري من أنشطة في  35

 دبي.



 

   
 
 

 

 

لكرة  كأس العالممباريات لمشاهدة ذكرها جدول فعاليات دبي في ما يلي أفضل األماكن التي و

 :2018يوليو  15التي تستمر حتى والقدم 

 

 ينة دبي الرياضية"ذي إلس كلوب"، مد

في "ذي إلس كلوب" طيلة موسم كأس العالم شاشة كبيرة في الداخل  261مطعم  سيضع

 لمشاهدة مباريات كرة القدم مع األصدقاء.ثالياً وسيجد الضيوف فيه مكاناً م

 

 فندق ألوفت، سيتي سنتر ديرة



 

   
 
 

الصيف في  لضيوفه فرصة تشجيع فريقهم المفضل هذا فندق ألوفت، سيتي سنتر ديرةيتيح 

. تفتح القاعة أبوابها خالل كافة المباريات متنوعةوجبات خفيفة فيما يتناولون  ،قاعة مكّيفة

 وتقام فيها مسابقات يومية.

 

 باراستي، مرسى دبي

آالف في كل مباراة وذلك ضمن  8إلى  مشجعين يصل عددهم "سوبردروم باراستي"يستقبل 

ما يوّفر للعائالت ، HD باشرة وشاشات عمالقةأجواء حماسية تتضمن مؤثرات خاصة وأغاني م

 واألصدقاء أفضل تجربة مشاهدة لمباريات كرة القدم.

 سوهو غادرن، ميدان

حيث  ،محطة مفّضلة لمشاهدة مباريات كأس العالم هذا الصيفإلى  "سوهوتحّول مطعم "

 كاملًة.  64وضع في القاعة المكّيفة شاشات سينمائية متعددة لمشاهدة المباريات الـ

 فندق فيرمونت، النخلة

إذ وضع  ،يح خيمة كأس العالم المكّيفة بالكامل للزوار مشاهدة المباريات ضمن أجواء رائعةتت

ومقبالت شهية  فةخفي وسيقدم الئحة أطعمة  ،مونت، النخلة شاشات تلفزيون متعددةرفندق في

 م عروضاً ملفتة كل ليلة.يويق



 

   
 
 

 ريزورتسند آالبيتا، دبي باركس 

استمتعوا بعروض شاملة وبتجربة مشاهدة مباريات كرة قدم حماسية في ردهة "الني روفتوب" 

 في فندق البيتا التي تطّل على أفق المدينة العمراني الملفت وتتميز بطابع جزر بولينيزيا. 

 غريل، البحيرات، دبيد نآريفورم سوشال 

أروع تجربة مشاهدة مباريات كأس العالم غريل ضيوفه بتقديم آند يعد مطعم ريفورم سوشال 

ويمنحهم فرصة ربح  ،للضيوف مرطبات بأسعار ممتازةوفر في خيمته المكّيفة الشهيرة. فهو ي

 والمشاركة في ألعاب ممتعة.قيمة جوائز 

 .الموقع اإللكتروني والتطبيق الذكيمن خالل كن ماتفاصيل األ كافةيمكن االطالع على 

 

 -انتهى-

 :لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

انة دبي لتصبح المدينة والمحور ترسيخ مكإلى  جانب رؤيتها المطلقة التي ترميإلى  تتمثل رسالة دبي للسياحة

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

 اإلمارة. إلى  واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية

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

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

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

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

 دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ:

 دبي  للسياحة

mediarelations@dubaitourism.ae 

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

https://www.visitdubai.com/en/events#/?type=Leisure
mailto:mediarelations@dubaitourism.ae


 

   
 
 

 

 


