
 

   
 

 بولمانتور اإلسبانية تصل ألول مرة إلى المنطقة بسفينتها "هورايزون"
 

 لتعّزز من مكانتها العالمية  ا  جديد بحريا   طا  خستقطب دبي ت

 في السياحة البحرية
 

ها ؤوشركا بدبي )دبي للسياحة( والتسويق التجاري بت دائرة السياحةرح   :2018ديسمبر  16دبي، 

، التابعة لخطوط "بولمانتور" "هورايزونينة السياحية "بالسف من القطاعين العام والخاص

احتفالية حيث تم تنظيم  ،التي وصلت إلى دبي في أولى رحالتها إلى منطقة الخليج العربياإلسبانية 

ممثلين عن الدائرة وشركائها بحضور  على متن السفينةتبادل الدروع والمفاتيح تم خاللها قليدية ت

 وقبطان السفينة. " بولمانتور" ـلالرئيس التنفيذي من القطاعين العام والخاص و

 

 
 

سياحية وصلت في وقت واحد إلى دبي يوم واحدة ضمن خمس سفن وكانت السفينة "هورايزون" 

 ألف زائر بحري. 25نحو على متنها جميعاً ديسمبر و 7الجمعة الماضي 

 

وتزن أمتار،  208طولها بلغ سبانية تصل إلى المنطقة، ويإأول سفينة سياحية  "هورايزون"وتعتبر 

رحلة  14بتسيير  "هورايزون"خذها ميناًء للرسو، ستقوم . وانطالقاً من دبي التي ستت  طناً  46,811



 

   

في  "هورايزون"ومع كل جولة، سترسو  في مياه الخليج العربي. سياحية على مدار الموسم الجاري

مواقع الجذب في المدينة وأبرز معالمها  ساعة لتمنح ضيوفها فرصة استكشاف 36ة دبي لمد  

بما يضمن لهذه من الداخل  قد خضعت لعملية تحديث وتطوير  "هورايزون"وكانت  السياحية.

ساحات عامة ر بها كما يتوف  لركابها، ذات مستوى عالمي تقديم خدمات  السفينة الكالسيكية

% من قمرات السفينة بإطاللة 80 متاز وت من المطاعم.متنوعة فسيحة ومسرح ومجموعة 

 شرفات خاصة بها.الفاخرة منها الدرجة ن تتضم  فيما مباشرة على البحر، 

 

السياحة والتسويق لدى دائرة جمال حميد الفالسي، مدير إدارة السياحة البحرية،  وقال

التي تصل إلى  " للسفن السياحيةبولمانتور"يسعدنا استقبال ": "دبي للسياحةالتجاري بدبي "

في الموسم  ينلتكون من المشارك "هورايزون"عبر سفينتها  ةمنطقة الخليج العربي ألول مر  

النطالق رحالتها يسية ة رئحط  ملتكون دبي ها لاختيارن في ذات الوقت نثم  و  2018/2019السياحي 

ع به دبي من ما تتمت  على ها، وكذلك عالقتنا االستراتيجية مع ةقو  د على ، وهو ما يؤك  في المنطقة

لة لتلك الشركات العالمية. ونحرص مات سياحية تجعلها الوجهة المفض  رة ومقو  ة متطو  بنية تحتي  

رئيسية وجهة مكانة دبي  ك ترسيخالعمل والتنسيق مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لعلى 

 التي تأتي إلى اإلمارة من مختلف دول العالم". في المنطقة لرسو السفن السياحية

 

واإلدارة لين عن موانئ دبي العالمية بحضور ممث  طاقم السفينة ببت قد رح  )دبي للسياحة( كانت و

لألمن، وشركات أخرى ، وشركة )بي سي أف سي( العامة لإلقامة وشؤون األجانب، وجمارك دبي

كلمة ، الرئيس التنفيذي لـ"بولمانتور" فوغالريتشارد وخالل االحتفالية ألقى  من القطاع الخاص.

أشاد خاللها بدبي لدعمها المتواصل الذي أسهم في تمكين الشركة من تنفيذ خططها التوسعية 

همية مكانة دبي باعتبارها ووصول أولى سفنها السياحية إلى المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على أ

 مركزاً رئيسياً للسياحة البحرية على مستوى المنطقة.

 

ع أن ، حيث من المتوق  2018/2019تحقيق المزيد من النجاحات خالل موسم إلى ع دبي وتتطل  

في موانئها رسو سبع سفن سياحية عالمية كما ستشهد  .بحري مليون زائر 725تستقبل حوالي 

 والت بحرية انطالقاً من دبي. وباإلضافةبالقيام بجار الذين يرغبون الخيارات للزو  م العديد من تقد  ل



 

   

لتتيح المجال أمام  ف في دبين التوق  رحالت تتضم   سياحيةبحرية شركة خطوط  20م تنظ  إلى ذلك، 

 ركابها لزيارة المدينة. 

 -انتهى-

العام والخاص والرئيس وشركائها من القطاعين شرح الصورة: ممثلون عن دبي للسياحة 

 التنفيذي لـ "بولمانتور" وقبطان السفينة


