
 

 

  88بمناسبة االحتفاالت باليوم الوطني السعودي الــ 

 

كز التسّوق والوجهات السياحية والحدائق الترفيهية   مرا

 يف ديب تقّدم خصومات كبيرة لألشقاء السعوديين

 

 ، تقدم العديد من 88السعودي الـ ضمن االحتفاالت باليوم الوطني : 2018سبتمبر  20ديب، 

كز التسوق، وأبرز الوجهات السياحية، والحدائق ال  ترفيهية يف ديب مجموعة من العروضمرا

اء إجازة ممتعة وسعيدة فيها، وهم لترويجية الخاصة باألشقاء السعوديين ليستمتعوا بقضا

 تفلون بهذه المناسبة الغالية.يح
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كر  الدخول، وكتيبات التخفيضات لمجموعة  وتشمل العروض الترويجية خصومات على تذا

من المحالت التجارية، هذا إىل جانب ما تقدمه الفنادق من عروض خاصة بهم، حيث تتكامل 

هذه الخصومات مع الفعاليات األخرى التي تقام يف أرجاء ديب خالل هذه الفترة، والتي من 

 وفقرات تراثية، وعروض ترفيهية، وأنشطة مختلفة.   بينها حفالت غنائية،

 
   

 ويف ما يلي مجموعة من العروض الترويجية المقدمة لألشقاء السعوديين:

 الذي الخصومات، يمكن للزّوار السعوديين الذين يزورون ديب مول الحصول على كتيب 

 23محل، علما بأن العرض يستمر حتى  101 من مختارة تخفيضات وعروض يتضمن

 . باإلضافة إىل الحصول على2018ديسمبر  31سبتمبر، ويمكن استخدام الخصومات حتى 

كواريوم ديب لدخول% 50 قدره خصم % 50 بقيمة وتخفيض المائية، الحيوانات وحديقة أ

كر على  .الجليد على للتزلج ديب وحلبة ، كيدزانيا إىل الدخول تذا
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 23 حتى 20 من الفترة يف السعر نصفب ترويجية عروضا للترفيه إعمار مجموعة وتقدم 

 وديب مول ديب يف سينما ريل يف السعوديين للمواطنين% 50 قدره خصم مع سبتمبر

 .مول مارينا

 

 كر 20دره خصم قستطيع السعوديون يف اليوم الوطني السعودي التمّتع بي % على تذا

باإلضافة إىل جولة . 125و  124الصعود لمنصات المشاهدة يف قمة برج خليفة، يف الطابقين 

هاي( مع وجبات ومشروبات خفيفة مجانية، وذلك -)سكاي 148حصرية مجانية يف الطابق 

  .بطاقة الهوية السعودية لإلدارة قبل دخولهمظهروا بمجرد أن ي

 

 السعوديين للزوار تقدم التي المغامرات من عالم جي إم آي يف كبيرة خصومات وتتوفر 

كر على% 20 قدره خصما    االستمتاع وبالتايل سبتمبر، 23 حتى 21 من وذلك الدخول تذا

 وأبطال الكالسيكية" نتورك كرتون" بشخصيات المميزة التسلية وأماكن المشوقة باأللعاب

 التسلية أماكن من والعديد والسينما، والمطاعم الديناصورات عن ناهيك يونيفيرس، مارفل

 .األخرى

وحديقة  ، ديب® وليغوالند، تي تضم موشنجيت ديبال كما تقدم ديب باركس آند ريزورتس •

اشتري  –عروضا  وخصومات بهذه المناسبة أيضا   و بوليوود باركس ديب ليغوالند المائية

كر واحصل على الخامسة مجانا    .أربع تذا

 

التي تستقبل نجوم أفالم وشخصيات الكرتون  محبو األفالم مدعوون لزيارة موشنجيت ديب •

سبتمبر، مع  29حتى  23من  The Trolls وتستضيف عرض فيلمجميع. الالمحببة لدى 

 فرصة لقاء الشخصيات المفضلة "بويب" و"برانش".  باإلضافة إىل عرض نينجاغو نينجاز

NINJAGO® Ninjas ديب® يف ليغوالند LEGOLAND® Dubai  سبتمبر 29حتى  19من. 

 

كاديمية تدريب النينجا يف مدعوون للمشاركة ببرنامج "كن نينجا" أيضا  الصغار  • يف أ

مهام  7إلكمال  LEGOLAND® Dubai ديب® يف ليغوالند IMAGINATION إيميجنيشن
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 NINJAGO® Master نينجاغو ماستر (D4) ممتعة. باإلضافة إىل الفيلم القصير بتقنية الـ

 .سبتمبر 21اعتبارا  من   LEGO® Studios ®والذي سيعرض يوميا  يف استوديوهات ليغو

 

االستمتاع بمغامرات الواقع االفتراضي مع نجوم  كما يمكن لزوار بوليوود باركس ديب •

 .بوليوود المفضلين لديهم

 للمقيمين يف فنادق وتشمل العروض الكبرى عرض البيرل V  ،و هيلتون يف  ،وحبتور باالس

كر ابتداء  من سعرالحبتور سيتي، حيث يمكنهم دخول العرض بنصف ال  14 عند شراء التذا

للمزيد من . 2018سبتمبر  29و 18سبتمبر لحضور العروض المقامة بين 

  www.laperle.comالمعلومات

 

 على" السعودي الوطني اليوم" باحتفاالت الحافل الجدول تفاصيل على اإلطالع يمكن

 و Dubai_Calendar@  متابعة أو  www.dubaicalendar.com اإللكتروين الموقع

 .المعلومات آخر على لمتابعة  أبدا  _ معا  # و السعودية_العربية_للمملكة_الوطني_اليوم#
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 (انتهى)

 

 (: للسياحة ديب) بديب التجاري والتسويق السياحة دائرة عن لمحة

 المدينة لتصبح ديب مكانة ترسيخ إىل ترمي التي المطلقة رؤيتها جانب إىل للسياحة ديب رسالة تتمّثل

 أنحاء جميع من للزّوار سياحية كوجهة ديب بمكانة الوعي زيادة يف العالم يف زيارة األكثر التجاري والمحور

 . اإلمارة إىل الداخلية واالستثمارات السياح واستقطاب العالم

 

 إمارة يف السياحي والتسويق والتطوير واإلشراف التخطيط عن المسؤولة الرئيسية الجهة هي للسياحة ديب

 مسؤولية عاتقها على وتحمل له؛ والترويج اإلمارة يف التجاري القطاع تسويق على أيضا   تعمل كما ديب،

 ووكالء الرحالت ومنظمي الفندقية المنشآت ذلك يف بما وتصنيفها، السياحية الخدمات جميع ترخيص

 وجدول لألعمال، ديب فعاليات" للسياحة ديب" داخل واإلدارات التجارية العالمات رأس على ويأيت. السفر

 .والتجزئة للمهرجانات ديب ومؤسسة ديب، فعاليات
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 : على التواصل يرجى المعلومات من للمزيد

mediarelations@dubaitourism.ae 

 

 

 

 

 

 


