
   
 
 

حافلة  مهرجان دبي للتسوقاألسبوع لهذا نهاية  عطلة

 بالفعاليات المشوقة والعروض الترويجية المميزة 

 

مجموعة سيكون زّوار وسكّان دبي على موعد مع  :2019يناير  16دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

الدورة الرابعة خالل عطلة نهاية كل أسبوع من ذات المستوى العالمي من الفعاليات الترفيهية 

مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات  لمهرجان دبي للتسوق. وتعرض والعشرين

دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( قائمة بأفضل العروض الترويجية واألنشطة 

 التي ستشهدها المدينة خالل عطلة نهاية هذا األسبوع.

 

 ول"مهرجان الشارع" في دبي م 

نخبة من ألمع فناني الشارع الموهوبين لتقديم عروض حية ضمن  دبي مول يستضيف

، ويستمتع زّوار المول بهذه العروض الترفيهية الممتعة األولى من "مهرجان الشارع" الدورة

 أيام. 10مدار يناير وتستمر على  10التي تناسب جميع أفراد العائلة والتي انطلقت في 

كثر من متجولة  فرقة 22الفعالية ويشارك في هذه  أو  ولداخل الم عرض حي 500تؤدي أ

"، ورقص فرنسي سترينج فروت" ؛ عرضتشمل العروضفي ممشى الواجهة البحرية. و 

بهلوانية للفنانة ال "ثيكر فون زيارنولى عرض "إ"، باإلضافة سربرايز إيفكتتحت اسم "

 .ولشالل الممن قرب الب الشارعسيرك "، و جون هيكس، وعرض للرسام "ستراليةاأل

 



   
 
 

 
 

  2019العرض الدولي األول: عودة جنون 

عاماً، سوف يجتمع ثالثي فرقة جنون، إحدى أشهر فرق الروك في باكستان،  13دام  فراق  بعد 

حيث سيعود كل من  ،منتظر هو األول في تاريخ الفرقة في دبي غنائيمن جديد لتقديم حفل 

يان أوكونيل معاً لتقديم جولة عالمية ستكون أولى محطاتها ا مت وسلمان أحمد وبر ظعلي ع

كر من  18دبي الحرة للتنس يوم  سوقفي استاد  درهماً، وسيتم  150يناير. تبدأ أسعار التذا

 مساًء. 7:00فتح األبواب للضيوف اعتباراً من الساعة 

 



   
 
 

  
 

 المغامرةقطار  ركوب 

والتشويق االستمتاع بعطلة نهاية أسبوع حافلة من  البهجةيمكن للعائالت التي تبحث عن 

خالل تذكرة دبي للحدائق الترفيهية. يمكن شراء هذه التذكرة عبر اإلنترنت أو من مكاتب 

االستقبال، وتمنح حاملها خصومات على أسعار الدخول مسبقة الدفع إلى أفضل الحدائق 

عالم من بما في ذلك آي إم جي  االستمتاع بتجارب مميزةوالترفيهية في أنحاء اإلمارة، 

في المئة، فإن هذه التذكرة هي  50.  وبفضل التوفير الذي يصل إلى المغامرات، وليجوالند

 الطريقة المثلى لقضاء عطلة نهاية أسبوع حافلة بالمرح مقابل قيمة ال تضاهى. 

 

  انعكاسات دبي 

ايا مستوحى من كتاب  "انعكاسات دبي" هو نصب فّني معاصر عالي التقنية وحافل بالمر 

الوزراء مجلس  لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس

من مراس طوال فترة  "2سيتي ووك ". سيضيء هذا النصب التفاعلي ، رعاه هللاحاكم دبي



   
 
 

مهرجان دبي للتسوق. ويحّفز هذا العمل الفني المكعب المشاهَد على التأمل في السعادة 

 والسكان على حد سواء. زواريجابية، وهو بال شك معلٌم يستحق الزيارة من الواإل

 

 
 

 فنون وأضواء دبي 

"فنون وأضواء دبي" هو نصب فني آخر يستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

ويقّدم مشهداً رائعاً  رعاه هللا،الوزراء حاكم دبي، مجلس آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس

.  هذه التحفة وسط مدينة دبي)برج بارك بالزا( في البرج  من الضوء والحركة في ساحة حديقة

الفنية هي من ابتكارات جورج تيلوس، أحد أشهر المصممين العالميين )ويعمل في 

 فرانكفورت وأثينا(، حيث تقّدم للزوار عرضاً ساحراً يبهر األبصار. 

 



   
 
 

 
 

  أرض عجائب الجمال من تشارلوت تيلبيري 

دبي مول من أجل شراء مجموعة "بيلو توك"  زيارة منتجات التجميل يمكن لعشاق

الحصرية التي أطلقتها عالمة مستحضرات التجميل المفضلة لدى المشاهير "شارلوت 

 استكشاف عالم شارلوت تيلبيري الساحر اعتباراً  الجمال لمحبي ستتاححيث  ،تيلبيري"

راء أحدث المنتجات من مع فرصة شيناير في جناح "بيلو توك بالي غراوند"  18من 

 المجموعة الجديدة.

 



   
 
 

 
 

 فرص مضاعفة للفوز في أمسيات األلعاب النارية 

خميس  مساءتش والسيف وال مير ودبي فستيفال سيتي وخور دبي كل يتنظم وجهات ذا بي

، جمهورأللعاب النارية ستبهر الا ساحرة منوجمعة طوال فترة مهرجان دبي للتسوق عروضاً 

مساًء. وفضالً عن تلك العروض الرائعة، يُمكن للجماهير االستمتاع  8:00ابتداًء من الساعة 

بالعديد من الصفقات الحصرية والعروض الترويجية والفعاليات الترفيهية الخاصة في 

درهم إماراتي يتم  200كل العطالت األسبوعية خالل المهرجان.  إلى جانب ذلك، ومقابل 

إنفاقها في أيّ من وجهات اإلطاللة البحرية من مراس خالل أمسيات األلعاب النارية، سواًء 

على التسوق أو تناول الطعام أو األلعاب، يمكن للضيوف مضاعفة فرصهم في الفوز بواحدة 

 50منح درهم. كما سيتم  5,000بطاقة هدية من مراس أسبوعياً قيمة كل منها  30من 

 بطاقة هدية إضافية في األسبوع األخير من مهرجان دبي للتسوق.

 



   
 
 

 
 

أو  DSFSocial@أو متابعة حسابات  www.mydsf.aeمن المعلومات يُرجى زيارة الموقع  لمزيد  

على المستجدات والمعلومات  لالطالع اإلجتماعيالتواصل وسائل على  MyDSF#الوسم 

 .واألنشطة والفعاليات

 

قائمة الشركاء االستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كالً من: طيران اإلمارات، إعمار )دبي وتضم 

مجموعة عبد الواحد  )مول اإلمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة(، مول(، ماجد الفطيم

ابن بطوطة مول وسوق الفطيم )دبي فستيفال سيتي مول(، نخيل مولز ) مجموعة الرستماني،

(، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني )ميركاتو مول(، ِمراس، 2 وسوق التنين 1 التنين

 .وجمبو واتصاالت، فيما تتضمن قائمة الرعاة الرئيسيين كال من فيزا

 

 -انتهى -

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"



   
 
 

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

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

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

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

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

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

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

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 

 

 


