
                           

 

 

دبي إلى استعراض أفضل ما  في المقيمينتدعو  MyDubai# مسابقة

 وعائالتهم همدقائفي المدينة ألص

 

 على أصدقائهم أهلهم و ةدفي دبي لمساع الوجهات أفضل عن صورا   شاركوا الفائزون

 ساعة  72 خاللها كشافستا

 

والتسويق  ةالتي أطلقتها دائرة السياح MyDubai#مسابقة  شهدت :2019يناير  17دبي، 

ا إالتجاري بدبي )دبي للسياحة(  شاركوا صوراا على  ممن المدينة في المقيمينواسعاا من  قبال

 من طيران اإلمارات عودةو ذهابلربح تذكرتي  على وسائل التواصل اإلجتماعي صفحاتهم

واستعرض المشاركون في المسابقة أفضل  تمكن أصدقائهم أو عائالتهم من زيارتهم في دبي.

الطابع التي أظهرت  ،ألعمارافة الك عاتالتطل  مختلف في دبي التي تناسب وتلبي  وجهاتال

 ندآودبي باركس  دبي، مدينة وسط منطقة ؛هابين منوزوايا،  ةمن عد   وحيويتها دبيالمتميز ل

 .المأكولت أشهى تقدم التي المطاعم من والعديد ريزورتس،

 

 



                                                                              

 

 

ضيوفكم من زوار دبي، متاع إلبرنامج ترفيهي لوضع فإذا كنتم تبحثون عن أفضل الطرق 

ستساعدكم على إعداد البرنامج المفعم التي  والوجهات عدداا من المواقع لكم هنا نستعرض

 ساعة.  72المرح لمدة باألنشطة و

 

 
 

 اليوم األول: 

 

 الفطور

 على شاطئ كايت بيتش الفطور 

" كايت بيتشومقاهي "عم اتقدمها مطمن مأكولت ومشروبات استمتعوا بأشهى الخيارات 

بمجموعة "كايت بيتش" لخليج العربي. يتميز ممشى شاطئ بإطاللته الرائعة على ساحل ا

ومن بينها ، المنعشةجواء األلسترخاء والتمتع بالتي تبعث على االرائعة المواقع متنوعة من 

 .وسريعة كافتيريا اإلجازة التي تقدم مأكولت كالسيكية ،بارك هاوس، وذا سيرف كافيه

 



                                                                              

 

 النشاط الصباحي

  في أحيائها القديمة خالل الصباحدبي تراث اكتشفوا 

ا باسم البستكية( في الجزء الشرقي  من  حي  الفهيدي التاريخي   زوروا )المعروف سابقا

كثر األحياء ازدحام داا يعد  واحالذي خور دبي،  تم  تأسيس الحي  في  .ونشاطاا في دبي اا من أ

تج ار األقمشة واللؤلؤ األثرياء، وتحاط ممر اته بمنازل الت جار، عبر القرن التاسع عشر 

حيث يمكنك مشاهدة  ،الفنية، والمقاهي. تم  تجديد حي  الفهيدي بالكاملوالمعارض 

أبراج الرياح التقليدية المرتفعة )البراجيل( التي أُنشئت من أجل إدخال الهواء البارد إلى 

خالل بمعالم هذا الحي  التاريخي   وا. استمتععاا المنازل حتى في أشد درجات الحرارة ارتفا

دقيقة في المنطقة التراثية مع مركز الشيخ  90م إلى جولة لمدة ، أو انضدبيلزيارتكم 

 . محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري

 

 الغداء 

  مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاريالغداء في 

 

مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل  وعاداتها فيتعرفوا على المزيد عن ثقافة دبي 

بر ب التاريخي يقع المركز في حي الفهيدي .بتذو ق وجبة إماراتية تقليدي ة وااستمتعو. الحضاري

ز ببرج رياح. ضمن دبي  جولة إرشادية في حي لتبدأوا  معدكامقحجزوا ابيت إماراتي تقليدي مجه 

مة على الطريقة الالمجالس إحدى في  ةجلسة رائعالفهيدي يتبعها  والتمتع  تراثيةالُمصمَّ

نمط الحياة في دولة اإلمارات  ونبمجموعة مختارة من األطباق التقليدية اللذيذة بينما تناقش

 مع المضيفين المحليين. 

 

  

https://www.visitdubai.com/ar/pois/al-fahidi-historical-neighbourhood
https://www.visitdubai.com/ar/pois/al-fahidi-historical-neighbourhood
https://www.visitdubai.com/ar/pois/smccu
https://www.visitdubai.com/ar/pois/smccu
https://www.visitdubai.com/ar/pois/smccu
https://www.visitdubai.com/ar/pois/smccu
https://www.visitdubai.com/ar/pois/smccu


                                                                              

 

 بعد الظهيرة اأنشطة م

 تعرفوا على تاريخ دبي واكتشفوا أسواقها القديمة 

ل يتجز أ من الحياة والتجارة في المدينة، لذا، تُعتبر جولة في أحد أسواق ءاا تعد أسواق دبي جز

المدينة التقليدية تجربةا بالغة األهمية، سواء كنتم ترغبون في شراء الذهب أو المجوهرات، أو 

  . أسواق دبي بانتظارك فيهناك الكثير  طور التقليدية، فإن  عالأو  ياا األقمشة المنسوجة يدو 

 

 األنشطة المسائية

 

 
 

 برج خليفة  قمة

ة أعلى مبنى في العالم. ستمنحك الرحلة داخل  ل تكتمل أي زيارة إلى دبي من دون زيارة قم 

حيث  ،من الت رفيه والمعلومات راا المصعد التي ستبدو كرحلة من األرض إلى السماء، قد

بعد . برج خليفة على شاشات إلكتروني ة يتناول تاريخ دبي العريق ومراحل بناء ضاا ستشاهد عر 

ة، سترح ب بك اإلطاللة الرائعة على المدينة  ة المراقبة الموجودة فوق القم  الوصول إلى منص 

ب عبر  360والمحيط الواسع بزاوية  درجة بدون أي  عوائق. يمكنك الستمتاع بالمنظر الخال 

قف أو الخروج إلى الشرفة في الهواء  ة إلى الس  لق الجدران الزجاجي ة التي تمتد  من األرضي  الط 

http://www.visitdubai.com/ar/shop-dine-relax/shopping/souks
http://www.visitdubai.com/ar/shop-dine-relax/shopping/souks
https://www.visitdubai.com/ar/pois/at-the-top-burj-khalifa
https://www.visitdubai.com/ar/pois/at-the-top-burj-khalifa


                                                                              

 

ة لتسافر عبر الزمن بين الماضي والمستقبل وأنت تنظر إلى  حيث توجد مناظير رقمي ة خاص 

  .على أرض الواقع آن واحدالمباني القديمة والحديثة في 

 

 فيرتشوال رياليتي بارك"بدبي  متنزه الواقع االفتراضي" 

كبر موقع داخلي لممارسة ألعاب الواقع الفتراضي في العالم،  فيرتشوال رياليتي بارك""يُعتبر  أ

ي مساحتهما  كثر من  متر مربع. 7000حيث يمتد  على مساحة طابقين تُغط  كتشفوا أ  30ا

. من بينها مجموعة من الرحالت المشو قة والتعليميةتجربة ولعبة مناسبة لكافة األعمار، عبر 

، أو خوض مغامرة شي قة في القيادة على "برج خليفة" السقوط من أعلى برج في العالمبشعور ال

ة لالعب واحد أو عدة لعبين معاا،  ونتريد مسواء كنتو  .الكثبان الرملية فإن خوض تجارب معد 

م لكفيرتشوال رياليتي بارك   .مجموعة واسعة من األنشطة الممتعة لتختار من بينها متقد 

 .موأصدقائك متكوتأكدوا من أن كم ستعيشون لحظات مليئة بالحماس والتشويق برفقة عائال

 

 

 العشاء

  دبي العشاء في رحاب نافورة 

حيث   المنتشرة حولها في وسط مدينة دبي،شاهدوا نافورة دبي الراقصة من عدد من المطاعم 

ندي، ثيباتارا التايال ممن بينها مطع تتوفر العديد من خيارات تناول األطعمة من حول العالم.

والوجبات واإليطالي سيرافينا، والعديد من المطاعم األخرى التي تقدم أشهى المأكولت العربية 

 السريعة في أجواء مفعمة بالحيوية والنتعاش. 

 

 

https://www.visitdubai.com/ar/pois/vr-park
https://www.visitdubai.com/en/pois/burj-khalifa
https://www.visitdubai.com/en/pois/burj-khalifa


                                                                              

 

 
 اليوم الثاني:

 

 الفطور

 

 سآرابيان تي هاوفي  الفطور 

" الواقع في حي  الفهيدي آرابيان تي هاوسمطعم "يومك في واحة من السكون والهدوء في  ابدأ

التاريخي في بر دبي. في هذا المكان،  يمكنك الستمتاع بتناول شطائر وسلطات صحية وصلصات 

كثر من مع طازجة أو تمتع بالمعجنات اللذيذة،  نوع من  100تناول عصير الليمون بالنعناع أو أ

كه واألعشاب  .الشاي، بما في ذلك مزيج خاص من الشاي األسود مع الفوا

 

 النشاط الصباحي

 كوافينتشر المائية  استمتع باأللعاب المائية في حديقة أ

كوافينتشر المائيةتتيح   في "أتالنتيس" النخلة  قضاء عطلة ممتعة لكافة أفراد العائلة حديقة أ

. كما يمكنك السترخاء رؤية أسماك القرش والرايوفرص لما تتضمنه من منزلقات وألعاب 

 متر. 700على الشاطئ الخاص الممتد على 

 

https://www.visitdubai.com/ar/pois/arabian-tea-house
https://www.visitdubai.com/ar/pois/arabian-tea-house
https://www.visitdubai.com/ar/pois/aquaventure
https://www.visitdubai.com/ar/pois/aquaventure


                                                                              

 

 غداءال

 اكتشف روعة النكهات الشهية في كاليدوسكوب 

في مدينة مثل دبي، حيث تلتقي جاليات وثقافات متنوعة لتتشارك ذكريات الوطن األم، يمنحك 

" فرصة زيارة العالم من خالل المأكولت. يقع هذا المطعم ضمن فندق أتالنتس كاليدوسكوب"

في نخلة جميرا، وهو مشهور بالبوفيه المفعم بالحيوية، حيث تنتشر منصات الطهي الحي 

، شرق أوسطيةطباق العربية والهندية والوتتوالى األمسيات الخاصة لتقدم لرواد المطعم األ

من األطباق الفاخرة العالمية. كما يعتبر "كاليدوسكوب" الوجهة المثالية لالجتماع  وغيرها

 باألصدقاء.

 بعد الظهيرة اأنشطة م

 ِعش اإلثارة والتشويق في مدينة المالهي الجديدة الضخمة 

م  ه عن نفوس  دبي باركس آند ريزورتستقد  للزوار باقة شي قة من مدن المالهي الرائعة التي ترف 

كثر من و الصغار على غرار "موشن غيت"، و"بوليوود باركس" و"ليجو لند"  100التي تتضمن أ

للترفيه وتناول  ال مثيل له فسحةفي حين يوفر "ريفر لند بوليفارد"  داخلية وخارجيةلعبة ركوب 

  .سترخاءلاوالطعام 

 والعشاء األنشطة المسائية

 مغامرات الصحراء 

تعكس التراث والثقافة  في الصحراء رحلة سفاري لالستمتاع بتجربة عربية أصيلة، احجز

بوجبة طعام تقليدية شهية بجانب  تجربتكتو ج اإلماراتية المحلية ضمن إطار تجربة مترفة، و 

شاهد أيضاا آلف النجوم. تألأل السماء بوبالعروض الفنية المميزة بينما تغيب الشمس وت النار

استمتع بعبور الصحراء على ظهر و أاء مثل الغزلن والمها عيش في الصحر الحيوانات التي ت

أو خيول على الرمال أو ركوب ال لجالتز. سواء أوقع اختيارك على جمل ضمن موكب تقليدي

 الجمال أو القيام برحلة سفاري في الصحراء، سيحب األطفال المشاركة في هذه المغامرة.

 

 اليوم الثالث

 

 المتزامنة مع شروق الشمس األنشطة

  منطاد فوق الصحراء عند شروق الشمسالركوب 

https://www.visitdubai.com/ar/pois/kaleidoscope
https://www.visitdubai.com/ar/pois/kaleidoscope
https://www.visitdubai.com/ar/pois/dubai-parks-and-resorts
https://www.visitdubai.com/ar/pois/dubai-parks-and-resorts


                                                                              

 

ع ناظرْيك الشمس، ُومت  تخيل نفسك وأنت تحل ق في أحد مناطيد الهواء الساخن عند شروق 

وبمشاهد الواحات  ،متر فوق الكثبان الرملية 1200ارتفاع لى بالدرجات الذهبية للصحراء ع

وحيوانات المها والغزلن والجمال التي تجوب موطنها الطبيعي في األسفل.  ،الزمردية اللون

سندباد " أو "بالون أدفنتشرزمع الفرق العاملة في "وقم بجولة رائعة في األجواء  ،حل ق في السماء

 ."بالتينوم هريتاج" أو "بالونز

 

 الفطور

  الكاكاوابدأ يومك بتناول 

 

بمثالية تصميمها ولئحة التي تتميز و 1جميرا  في غاليريا مول في غرفة الكاكاو ابدأ يومك في

التي تستهوي محبي  وجهة فريدة لتناول الفطور فقط. تمتع باألطايب الصباحية وتعد   طعامها

ا  الشوكولته الذي يتخذ البالط الكستنائي اللون  لىإوالديكور الملفت الذي يشمل الكراسي وصول

شكل قطع شوكولته تغطي السقف. استمتع أيضاا باألناقة التي تطال لئحة المشروبات 

   الشهية مثل الشوكولته الساخنة.

 

 الصباحية األنشطة

 "ميراكل جاردن" 

كبر حديقة زهور طبيعية في العالم،  حديقة "ميراكل جاردن"تقع  في جنوب البرشاء، وتمثل أ

كثر من  متر مربع، وهي معروضة في  72000مليون زهرة على مساحة  50حيث يوجد فيها أ

بالزهور التي تتخذ أشكال األهرامات العديد من األشكال والتصميمات المذهلة. متع عينيك 

والنجوم واألكواخ والقلوب وكذلك جدار الزهور الذي يحطم األرقام القياسية، واستمتع بالتجول 

 أسفل غطاء من مظالت الزهور زاهية األلوان.

 

 غداءال

 تناول الطعام في قلب المدينة 

بشكل فني  ، التي تجمع سيتي ووك دبي، ة الجديدة الملفتة فيالساحة العصريتمش  في تنز ه و 

على مدار  ةفعاليات ممتد، باإلضافة إلى احتوائها على وتحتضن سينما ،بين التسو ق والترفيه

التنزه في شوارع مصممة للمشاة على الطريقة األوروبية العام. يمكن للعائالت أن تستمتع ب

 مقهى فارزيمثل  جة منها اإليطالي العصريكما يجد الزائر مطاعم رائ بالقرب من جميرا.

https://www.visitdubai.com/ar/pois/balloon-adventures-emirates
https://www.visitdubai.com/ar/pois/balloon-adventures-emirates
http://sindbadballoons.ae/
http://sindbadballoons.ae/
http://sindbadballoons.ae/
https://www.platinum-heritage.com/
https://www.platinum-heritage.com/
http://www.cocoaroom.co/
http://www.cocoaroom.co/
https://www.visitdubai.com/ar/pois/miracle-garden
https://www.visitdubai.com/ar/pois/miracle-garden
https://www.citywalk.ae/ar/
https://www.citywalk.ae/ar/
http://www.farzicafe.ae/
http://www.farzicafe.ae/


                                                                              

 

لمحبي الحلويات  غرفة الكاكاولى إإضافة  ،سكةمقهى  واإلماراتي مثل ،أوبين والفرنسي مثل

 وغيرها.

 

 بعد الظهيرة اأنشطة م

 محمية راس الخور للحياة البرية 

ة على مستوى  المحميةقع ت قرب خور دبي، وهي من بين المناطق الحضري ة القليلة المحمي 

ي هذه المحمي ة للحياة البري ة مساحة  ز بالجمع بين ةكيلومترات مربع 6العالم. تغط  ، وتتمي 

حات الطيني ة و أشجار القرم والمستنقعات. هذه البيئة القي مة هي  حات المالحة والمسط  المسط 

كثر من  ؤويالتي ت نوعاا من الكائنات، وهي أرض ذات أهمي ة كبرى  67ألف طائر مائي و 20أ

كثر من   500للطيور المهاجرة في الشتاء من شرق أفريقيا إلى غرب آسيا. كما يضم  هذا المكان أ

 نوع من الحياة النباتي ة والحيواني ة. 

 

 األنشطة المسائية والعشاء

 أمسية في القرية العالمية 

 

ر تجربة تسو ق  ،والمحطة الثقافية الرائدة في دبيالوجهة العائلية  القرية العالميةتعد   حيث توف 

كثر من دولة  70فريدة من خالل مشاركة  العائلية  . تحتضن الوجهةجناحاا  36فيها موز عة على أ

وتفتح أبوابها  ممتعة اا مطعماا دولياا وألعاب 22 السنوية المميزة األولى للثقافة والترفيه والتسوق

 أبريل.حتى من نوفمبر 

 

كتوبر  15أسبوعاا بداية من  15فائزين أثنين أسبوعياا ولمدة  MyDubai#تختار مسابقة   2018أ

حكام، تفضلوا بزيارة للشروط واأل. 2019يناير  31وحتى 

condition-and-terms-competition-https://www.visitdubai.com/en/vfr 

 

 -انتهى-

 

https://www.citywalk.ae/en/Dine/aubaine/
https://www.citywalk.ae/en/Dine/aubaine/
http://www.sikkadubai.ae/ar/
http://www.sikkadubai.ae/ar/
http://www.cocoaroom.co/
http://www.cocoaroom.co/
https://www.visitdubai.com/ar/pois/ras-al-khor-wildlife-sanctuary
https://www.visitdubai.com/ar/pois/ras-al-khor-wildlife-sanctuary
https://www.globalvillage.ae/ar/
https://www.globalvillage.ae/ar/
https://www.visitdubai.com/en/vfr-competition-terms-and-condition

	تعرفوا على تاريخ دبي واكتشفوا أسواقها القديمة

