
   
 
 

  

  رأس السنة الصينية في دبي احتفاالت

 تتضمن العديد من الفعاليات الرائعة

 

لالحتفال برأس السنة الصينية لوجهات أفضل اإحدى مكانة دبي كعلى تأكيداً  :2019يناير  30دبي، 

الجديدة، كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن برنامج حافل بالفعاليات واألنشطة في 

فبراير ستشهد دبي  13إلى  3اعتباراً من ، فاإلمارة خالل هذه المناسبة الخاصةأنحاء مختلف 

كز التسوقالتي ستحتضنها  فعالياتالمجموعة من  الحتفاالت الممتعة لجميع ، باإلضافة إلى امرا

 . ةالجديدة الصينيسنة أفراد العائلة، احتفاالً بقدوم ال

 

كز التسوقية الترفيهالفعاليات   في مرا

 

كز التسوق في  مجموعة من العروض واألنشطة الفريدة التي تستحضر دبي سوف تستضيف مرا

 :الثقافة الصينية األصيلة في دبي أجواء

 8:00الساعة وذلك في تمام  بعرض رائع لأللعاب النارية ةالجديدسنة الصينية بدأ التس 

االستفادة من للجمهور . ويمكن دبي فستيفال سيتي مولفبراير في  4ثنين مساء يوم اإل

بعرض حصري من "تخيل" ممشى، واالستمتاع العلى طول  المطاعم والمقاهي العديدة

غينيس لألرقام القياسية  موسوعةالذي دخل  مخصص الحتفاالت رأس السنة الصينية

 .ويجمع بين الضوء والصوت والماء



   
 
 

 



   
 
 

 

  دقيقة كل يوم حتى  15مدة كل منها  ترفيهية أربعة عروض مول اإلماراتمن جانبه يقّدم

فبراير، منها أداء مذهل لعرض األكروبات الصيني، باإلضافة إلى عرضي الرقص الصيني  13

عمل لفّن الخط الصيني والرسم على حبات  ورشأيضاً المول ورقصة التنين. كما ينظم 

 ونغ.غوكذلك عرض حيّ يقدمه العب ماه ،األرز

 

  امجاً حافالً بعروض األداء الحيّ ضمن فعالية "الفنون الصينية" ، فسيقّدم برندبي مولأّما

فبراير، وتسمح للضيوف باستكشاف أشكال الفن القديمة في "ساحة  10التي تستمر حتى 

وفن المظالت أو  ،أنشطة منها الرسم الصيني باألصابعفي والمشاركة  ولالنجمة" في الم

األزياء" من  منطقةفي "غيرها من الفعاليات الرائعة ونغ أو غحظهم في لعبة ماهبة تجر 

. كما سيتم تنظيم مسيرات كرنفالية في أنحاء يومياً صباحاً  11:00 حتى 10:00الساعة 

، حيث يمكن للضيوف االستمتاع بعروض الموسيقى عصراً  4:00اعتباراً من الساعة  ولالم

 مساًء. 9:00 التقليدية ورسم لوحات الخط الصيني بالّدمى حتى الساعة

 

 



   
 
 

 

 

 أنحاء المدينةمختلف االحتفاالت في 

 

  مجموعة  فرصة تجربة أجواء الصين من خالل زّوارهال دبي باركس آند ريزورتس تتيحسوف

من المأكوالت المستوحاة من الصين، فرائعة من األنشطة الترفيهية في مختلف مناطقها. 

ستكون المتعة مضمونة للجميع خالل تلك إلى رقصات التنين واألسواق الصينية األصيلة، 

 االحتفاالت.



   
 
 

 
 

  فنون المنطقة الترفيهية التي يمكن دخولها مجاناً وتمتاز ب - ريفرالند دبيسوف تتزيّن

بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين  - متجراً ومطعماً  35مارتها الفريدة وتتضمن ع

 فبراير. 9 حتى 1األحمر والذهبي بهذه المناسبة في الفترة من 

  االستمتاع بأنشطة تقليدية مع شخصيات أفالمهم المفضلة، بما موشنجيت يمكن لزوار

 في ذلك رقصات التنين والموكب الكرنفالي مع معلّم الكونغ فو "بو".

  ةالصينيلسنة أنشطة ممتعة لبناء مجسّمات الليغو بمناسبة ا ليغوالند دبيتستضيف 

يمكن لألطفال المشاركة في تشكيل  ، حيثفبراير 16 حتى 5في الفترة من  ةالجديد

الفسيفساء، أو تعليق أمانيهم على جدار األمنيات، أو التنزّه في شارع المصنع الذي سيتزيّن 

 بالفوانيس التقليدية واألضواء الحمراء.

  الترفيهبالسنة الصينية الجديدة في جميع مناطق آي إم جي عالم من المغامرات تحتفل 

ن يسمح لهم بشراء تذكرة ويوالصين .الرئيسية بها من خالل عرض ترويجي خاص بالزوار

فبراير، كما  28حتى  5دخول والحصول على تذكرة أخرى مجاناً. يسري هذا العرض من 



   
 
 

 ئةاالم في 20بنسبة العروض الترويجية مع تخفيض من  يمكن للضيوف االستفادة أيضاً 

 على أسعار مشترياتهم من السلع.

 

 نكهات الشرق

 

  ردهة  بينرقصة األسد التي ستجول ليومياً  اً يترفيهعرضاً ، فندق أتالنتس النخلةيقّدم

يبدأ العرض من مطعم  .فبراير 6حتى  مساءً  7:45 حتى 7:00مطاعم الفندق من الساعة 

كاليدوسكوب ثم ينتقل إلى أوسيانو ثم إلى الردهة قبل أن يصل إلى محطته األخيرة في 

اً يشمل أطباقالذي معاصر الصيني البوفيه الالفائز بالجوائز، والذي سيقّدم  مطعم زعفران

 أطباق المقبالتكانتون وسيشوان وشاندونغ وأنهوي، إلى جانب ال أصيلة من مناطق

درهماً فقط  265مقابل  الشهيربّط بكين طبق و ، على البخار ةفضلة "ديم صم" المطهوالم

 المحتفلين برأس السنة الصينية مطعم كاليدوسكوبكما يجذب  للشخص الواحد.

درهماً  195بمجموعة مختارة من األطباق الصينية الخاصة في بوفيه مفتوح مقابل  الجديدة

 ئةافي الم 50عطالت نهاية األسبوع، مع خصم بنسبة درهماً في  230في أيام األسبوع و

الذي يقّدم المأكوالت  مطعم هاكاسانعاماً. أّما  11و  4لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

الكانتونية األصيلة بلمسة عصرية، فسيوّفر قائمة مميزة لوقٍت محدود بمناسبة العام 

 درهماً.  498الصيني الجديد مقابل 

  يمكن للضيوف االستمتاع بمجموعة متنوعة من األطباق الصينية الشمس منتجع بابفي ،

مفتوح مع مأكوالت صينية البوفيه اليقّدم  ، حيثالفخم مطعم الفرساناألصيلة في 

وكانتونية وسيشوانية أصيلة مثل البط المقرمش مع صلصة هويسين والموز الحلو المقلي 

فبراير. وسيتم تقديم هذه التجربة االستثنائية لتناول الطعام  13والمثلجات، وذلك حتى 

لغازية، بينما درهماً للكبار تشمل المشروبات ا 195مساًء مقابل  7يومياً اعتباراً من الساعة 

 سنوات تناول الطعام مجاناً.  4يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 

 



   
 
 

 
 ةبإطاللة ال تضاهى على برج خليفة، ويوفر لضيوفه ثالث داون تاون فندق ذا باالس يتمتع 

طرق لالستمتاع برأس السنة الصينية مع العائلة واألصدقاء في مطاعمه الحائزة على 

ذي  مطعم ثيبتاراأطباق في  4للضيوف االختيار بين قائمة طعام من يمكن  ، حيثالجوائز

واللوبستر بصلصة الفلفل األسود اعتباراً من  الخضارالطابع اآلسيوي، والتلذذ بلفائف 

أو االستمتاع بالتجربة التي يقدمها  ،درهماً للشخص الواحد 288مساًء مقابل  6:00الساعة 

للطهي الحيّ تقّدم أماكن مخصصة لتناول الطعام بأجواء صينية مع  مطعم إيوان



   
 
 

م"، فضالً عن مجموعة متنوعة من الحلويات يومياً اعتباراً من س"ديم  ومقبالتالمعكرونة 

درهماً للشخص  188مساًء. ويمكن للضيوف اختيار البوفيه المفتوح مقابل  7:00الساعة 

ستمتاع بعروض ترفيهية حّية منها رقصة التّنين مساًء، واال 11:30الواحد حتى الساعة 

مقهى خالل األمسية. أّما في النهار، فيمكن للضيوف احتساء الشاي الصيني عصراً في 

إلى جانب الكعك  ،قدم مجموعة مختارة من أصناف الشاي والقهوة الخاصةي الذي، "البيت"

حيّ على القيثارة. ويمكن  عزٍف لاع تالصيني، ولفائف ماثا أزوكي وكعكات الحظ، مع االستم

يومياً من الساعة  ةالجديد ةالصينيسنة االستمتاع بهذه التجربة المميزة ودخول أجواء ال

 درهماً للشخص الواحد. 188مساًء مقابل  6:00ظهراً وحتى  2:00

 

 
 

  ّمطعم "نيو فبراير في  12ار والمقيمين االحتفال بالسنة الصينية الجديدة حتى يمكن للزو

الفريدة، والتي تشمل  "احتفالية يام شا"قائمة  المطعم يقّدم حيثبدبي مول،  شنغهاي"

 معجنات شهية وأصناف الشاي المعّطر. 



   
 
 

 

بما في ذلك العروض  ،لمعرفة التفاصيل الكاملة عن احتفاالت السنة الصينية الجديدة في دبي

الترويجية والفعاليات، يمكن زيارة الموقع 

 year-new-https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese 

 

 -انتهى -

 

  لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة":

ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر زيارة في  تتمّثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي

دبي  العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزّوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات الداخلية إلى اإلمارة.

والتطوير والتسويق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل أيًضا على تسويق  للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف

القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، بما في ذلك المنشآت 

واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال، وجدول  الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

التجزئة إّن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هي المسؤولة عن تطوير قطاعي 

والمهرجانات، وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات الممّيزة واألنشطة الترفيهية العائلية، 

 وتوّفر تجارب تسّوق رائعة على مدار العام.

  

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

  دبي للسياحة

 mediarelations@dubaitourism.ae  

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

 

 

 

https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese-new-year

