
   
 
 

 2019ضمن مهرجان دبي للمأكوالت 

  للجمهور تقّدم كانتين الشاطئ"swyp فعالية "

   المذاقات بألذ لالستمتاع عديدة فرصا  

 

هذا العام إلى  كانتين الشاطئ swyp تعود فعالية :2019فبراير  14 اإلمارات العربية المتحدة، دبي،

متنوعة لالستمتاع بأجواء الشاطئ وتذوق  ا  فرصالعائلة  فرادافة أ، لتقدم لك2019 لمأكوالتمهرجان دبي ل

العالمية الرائعة العربية ووباإلضافة إلى المذاقات مول". سنست شاطئ جميرا  خلف "في ألذ المذاقات 

 تشملترفيهية أخرى ضا  فرصا  أي كانتين الشاطئ"swyp "ة فعاليالتي ستنعش حاسة التذوق، تقدم 

كانتين swyp ". وتستقبل نشطة الممتعة والمرحة للعائالت واألطفالالرياضة واللياقة البدنية، واأل

حتى مساء من األحد  10حتى الساعة ظهرا   12ل فترة المهرجان من الساعة اطو الشاطئ" جمهورها

 10ومن الساعة  ،أيام الخميس والجمعةبعد منتصف الليل  12حتى صباحا   10األربعاء، من الساعة 

 السبت. يوم مساء  10 حتى الساعةصباحا  

 

 كانتين الشاطئ" إلى عدة مناطق متخصصة هي:swyp "وينقسم موقع فعالية 

 

تسلط الضوء على ، مساحات لألصدقاء والعائالتالمنطقة تلك تقدم : Food Piazzaمنطقة المأكوالت 

طعام ، وتتضمن خيارات الشاطئعلى تجربة تناول الطعام باإلضافة إلى ، في دبي يا  ناشئة محلأفكار مطاعم 

 "اكس شوت كوفي"، منالخاصة مكن للزوار تجربة القهوة ي، حيث تتنوع بين المطبخ اإلماراتي والمكسيكي

، أو التلذذ بشطيرة برجر من المطعم الشهير اللبناني من "كعك المنارة"للكعك  يلاألص أو تذوق الطعم

طبق من تجربة أو  "فرينجز" أو انعاش حواسهم بأجنحة الدجاج المقلية من ،"جورميت برجر كيتشين"

المبتكرة بأفكار الطعام ب الفعالية ترح  ألول مرة هذا العام، و  ."مايتي كوينز"الشهية المدخنة في المأكوالت 

التعرف على كنوز المطبخ  ، بما يمنح مجتمع دبي فرصةالمطبخ اإلماراتيجديدة إلى نكهة  التي تضيف

 المحلي.

 



   
 
 

 
 

، من من العروض الترفيهيةمجموعة متنوعة ستضيف ت: كانتين الشاطئ"swyp "المنصة الرئيسية في 

من التي تقام  ئيةسينمااألمسيات الوكذلك ، والحفالت الموسيقيةالترفيهية  عروضالوالمسابقات، بينها 

 .مساء 8من الساعة  ا  السبت بدءحتى األربعاء 

 



   
 
 

 
 

هذه المنطقة ستضيف : ت7UP-FIDO’s Food Truck Alley شارع شاحنات الطعامسفن أب فيدوز 

عام واالستمتاع بأوقاتهم في طالللزوار فرصة تناول التي ستقدم مجموعة متنوعة من شاحنات الطعام 

 ،The Inventing Roomو Soulfullو C’est Cheeseالمشاركة: شاحنات الطعام ومن بين مرحة. أجواء 

تقام  "دوامة الخيول"لعبة أول  طفال االستمتاع بركوبأللبينما يمكن  ،من أبوظبي "بينك برجر"وكذلك 

 على شاطئ البحر.

 

طهاة من ال مجموعةيف ضوالتي ستست كانتين الشاطئ"swyp "أحد أبرز أنشطة : منصة الطهي

تفاعلية لتعلم صا  حصو، رائعةال طباقاألعداد إل ضا  مشوقةسيقدمون عرو  والذينالمحليين محترفين ال

 .محترفة بطريقة  فنون الطهي

 

وأضواء إحتفالية. التقليدية زهات تمع مقاعد المنراحة تقدم للزوار مساحة لالسترخاء وال حديقة التسوق:

 مثل "يوغرت الب" وغيرها. مميزة مأكوالتا  لوتتضمن متاجر للمأكوالت والمشروبات وأفكار 

 



   
 
 

والمفضلة للعائالت، حيث تجمع بين األلعاب  ،كانتين الشاطئ"swyp "أضخم مساحة في  منطقة المرح:

 وميدان مخصص لممارسة الرياضة. والركوب وألعاب األطفال اإللكترونية وورش العمل وألعاب التحدي

 

في دبي؟ يمكن للزوار  نافسينتلتصبحوا أفضل الم ةهل لديكم القدر  :اإللكترونية منطقة األلعاب

تقام في شاحنتين مخصصتين لذلك لأللعاب اإللكترونية المشاركة في مسابقات واستعراض مهاراتهم 

 ."بيدازليد"مقدمتين من 

 

المنطقة يمكن لألطفال قضاء أوقات من اللهو والمرح في بيئة آمنة ومحمية في  منتزه ألعاب األطفال:

الرسم على ة في أنشطة كطفال األكبر سنا  المشارصغار، بينما يمكن لألالمخصصة للرضع أو صالة لياقة ال

التي يقدمها ة طمن األنش، غيرهاوالقماش وتشكيل البالونات، وعروض خفة اليد، والرسم على القمصان 

 في مجال ترفيه األطفال.  محترفون

 

 ممارسة التمارين الرياضية منطقتهم الخاصة التي ستوفر لهم مساحاتعشاق لسيكون : منطقة الرياضة

أو تسديد ضربات كرة القدم مع "كيك أوف ا تحت أشعة الشمس، غالستمتاع بجلسات اليولالشاطئ على 

من شركة المصغر مسار ة في الكوالمشار، "ند ميآأو المشاركة في ورش عمل من "مومي  دي اكس بي"،

  "تحدي الوحل".

 

كتشفوا : منطقة ورش العمل فنية ويدوية  عبر المشاركة في ورش عملالمواهب الفنية التي تتمتعون بها ا

تعلم الهيب هوب مع "امباكت دانس ستوديو". كما يمكنكم دخول  من "مؤسسة السركال الثقافية"، أو

كما  "ماد ساينس".في ورشة الروبوتات من "فن روبوتكس" والتعرف على أسرار العلوم مع عالم اآلليين 

تعلم فن للزوار حيث يمكن  ،تمع هالة برغو Colour My Plate "قم بتلوين طبقي"ورشة هذا العام تقام 

 Ladies Dine Designأما سلسة ورشة "عشاء وتصميم السيدات" مكونات. 3الطهي باستخدام 

Workshop Series للسيدات فرصة تعلم فن تزيين األطباق وتصوير الطعام. فتقدم  

 

تقدم التي  "كالود "أي إس كريمأخرى من بينها عربات أطعمة محلية تجربة وخالل زيارتكم، ال يفوتكم 

 مختارات متنوعة من البوظة، و"مانجو مانيا"التي تقدم بوبس"  فبطعم شعر البنات، أو "هاوس أو بوظةال

 المانجو بأشكال وتصاميم متنوعة ومبهرة. تقدم ي تال



   
 
 

 

دبي  بنك اإلمارات ؛والشركاء الرئيسيين swypتأتيكم برعاية تطبيق كانتين الشاطئ"،  swypفعالية "

 الفطيم.مشاريع وبلدية دبي، والكنور،  ؛وبيبسيكو، والشركاء الداعمين ،وأوبر لتوصيل الطعام ،الوطني، وفيزا

 

، يرجى زيارة كانتين الشاطئ" swypفعالية "للتعرف على مواعيد الفعاليات واألنشطة في 

www.dubaifoodfestival.com 

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر:

 www.dubaifoodfestival.comالموقع اإللكتروني: 

 www.facebook.com/dubaifoodfestالفيسبوك: 

 .twitter.com/dubaifoodfestwwwتويتر: 

  www.instagram.com/dubaifoodfest إنستغرام:

 #مهرجان_دبي_للمأكوالت الوسم:

 –انتهى –

 

 نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت

يحتفي مهرجان دبي للمأكوالت بفنون الطهي على مستوى المدينة، ويرسخ مكانة دبي كعاصمة لفنون الطهي في المنطقة، والوجهة 

يوما  ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضا  ترويجية رائعة، فضال  عن  17األهم لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل برنامج يمتد 

د الثقافي الذي يمي ز هذا القطاع في دبي، ما بين . العالميينمشاهدة عدد من أشهر الطهاة  وهذا المهرجان يعز ز روح التنو ع واإلبداع والتعد 

جواهر  دبي ) مطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، باإلضافي إلى العديد من المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الميزانيات

تنظيم هذا ( دبي للسياحة)نات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبيتتولى مؤسسة دبي للمهرجا(. الخفية

تعزيز  2019مارس  9فبراير وتستمر حتى  21ويواصل مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في . الحدث السنوي

ارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم مكانة دبي كوجهة سياحية مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوف ر  لسكان المدينة وزو 

 .في دبي

 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017682 [971]+ 

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.facebook.com/dubaifoodfest
https://www.dropbox.com/referrer_cleansing_redirect?hmac=13uxtIATqlugyFM4bxW%2BF3zggOrnl1b8Q7ixXan38Go%3D&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdubaifoodfest
http://www.instagram.com/dubaifoodfest


   
 
 

 


