
   
 
 

 

 ية حتفالالجمهور يستمتع باألجواء اال

 في دبي الجديدةرأس السنة الصينية ل

 

ان دبي وزو ارها باحتفاالت رأس السنة استمتع سك   :2019 فبراير 3 دبي، اإلمارات العربية المتحدة،

 مجموعة كبيرة منإقامة  نتتضم  ، والتي الماضي خالل عطلة نهاية األسبوع الجديدة الصينية

 الفعاليات المشو قة في مختلف أنحاء اإلمارة.و األنشطة

 

 
 

وتندرج احتفاالت رأس السنة الصينية ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، الذي يتضمن 

مها مؤسسة دبي للمهرجانات التي تنظ   العديد من المهرجانات واألحداث والفعاليات الكبرى

 .والتجزئة على مدار العام

 



   
 
 

 
 

د الفن الصيني، في حين  بمجموعة مولدبي ار زو   حظيو استضاف سيتي من العروض التي تجس 

كثر من  ووك من مراس القابضة مسيرة كرنفالية كبيرة على شارع المستقبل، والذي شارك فيه أ

أتالنتس وفي فندق ألف شخص من مختلف الجنسيات ممن احتفلوا بالسنة الصينية الجديدة.  20

م بعرض ترفيهي عالمي المستوى لرقصة األسد التي تجول ت بين ، استمتع ضيوف المطاعالنخلة

باب "ومنتجع  ،"ذا باالس داون تاونمختلف المطاعم في الفندق. كما شارك في االحتفاالت فندق "

األصدقاء والعائالت حيث استقبلوا  ،" بدبي مولنيو شنغهايمطعم " إلى باإلضافة"، الشمس

 . المتنوعة المأكوالت أشهىوتناولوا  الذين احتفلوا بالمناسبة

 



   
 
 

 
 

ار  أما في رحلة افتراضية إلى الصين، حيث استمتعوا باألنشطة فسافروا  ،دبي باركس آند ريزورتسزو 

" على موعد مع رقصات التنين يتجموشنواألطباق التقليدية، في حين كانت العائالت في "

لم الكونغ فو الشهير "بو". وعلى رأسهم  ،ز لشخصيات محبوبة من أشهر األفالموالحضور الممي    مع 

 

تفوت للتعرف وهي فرصة ال  ،فبراير 13في دبي حتى  الجديدة تستمر احتفاالت رأس السنة الصينية

 . رائعةإلى الثقافة الصينية واالستمتاع بأجوائها ال

 

زيارة الموقع  يرجى والعروض الترويجية، لمعرفة التفاصيل الكاملة عن هذه االحتفاالت

www.CNYinDubai.com.  

 

 -انتهى -

 

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

http://www.cnyindubai.com/


   
 
 

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

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

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

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

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

  فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

 نبذة عن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

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

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

ر تجارب تسو ق رائعة على مدار العام.  وتوف 

  

  للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

  دبي للسياحة

 mediarelations@dubaitourism.ae  

[+971] 600 55 5559 

[+971] 4 201 7631 

 

 

 
 


