عطلة نهاية أسبوع حافلة بالفعاليات والعروض الترويجية
في دبي ضمن احتفاالت رأس السنة الصينية الجديدة
دبي 6 ،فبراير  :2019كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن مجموعة من الفعاليات
المميزة والعروض الترويجية التي ستشهدها اإلمارة خالل عطلة نهاية األسبوع المقبلة بمناسبة
االحتفاالت برأس السنة الصينية الجديدة ،بما يضمن لسكان وزوار دبي قضاء أوقات ممتعة ضمن
هذه األجواء اإلحتفالية الرائعة .علما ً بأن احتفاالت السنة الصينية الجديدة تعتبر من األحداث
والفعاليات التي تندرج تحت تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة.
 ليجوالند
تنظم ليجوالند دبي خالل عطلة نهاية األسبوع أنشطة ممتعة تحمل طابع ليجو المميز بمناسبة
رأس السنة الصينية ،حيث يمكن لألطفال المشاركة في تشكيل الفسيفساء ،أو تعليق أمانيهم
على جدار األمنيات ،والتنزه في "شارع المصنع" الذي سيتم تزيينه بالفوانيس التقليدية
واألضواء الحمراء.

 دبي فستيفال سيتي مول
سيحظى الزوار والمتسوقون في دبي فستيفال سيتي مول بفرصة مشاهدة عرض "تخيل"
الحصري والمبهر الذي يجمع بين الليزر والضوء والنار والماء ،وسيتم تقديم نسخة خاصة منه
بمناسبة السنة الصينية الجديدة .يحتفي هذ العرض الفني الرائع ،الذي دخل مرتين سجل
موسوعة غينيس لألرقام القياسية العالمية ،بالثقافة واألجواء الصينية ،و يقدم العرض يوميا ً
ابتدا ًء من المغرب كل ساعة.

 آي إم جي عالم من المغامرات
تستفيد العائالت التي تزور آي إم جي عالم من المغامرات ،أ كبر وجهة ترفيهية مغلقة ومكيفة
في المنطقة ،خالل عطلة نهاية األسبوع ،من عرض ترويجي خاص بالزوار الصينيين يتيح لهم
شراء تذكرة دخول والحصول على تذكرة أخرى مجاناً .كما يمكن للضيوف التمتع بخصم قدره
 20في المائة على مشترياتهم من المنتجات المتوفرة هناك.
 ريفرالند دبي
يمكن للزوار التوجه إلى ريفرالند دبي ،المنطقة الترفيهية التي يمكن دخولها مجانا ً وتتضمن 35
متجرا ً ومطعماً ،حيث ستتزين بالفوانيس الصينية التقليدية ذات اللونين األحمر والذهبي
احتفاال ً بقدوم السنة الصينية الجديدة.
 مول اإلمارات

يستطيع المتسوقون الذين ينفقون  1000درهم أو أ كثر في مول اإلمارات ،دخول سحب يومي
من أجل فرصة الفوز بجائزة نقدية قدرها  15ألف درهم احتفاال ً بالسنة الصينية الجديدة.
 دبي مول
يمكن لزوار دبي مول المشاركة في فعالية الفنون الصينية ،والتي تشمل ورشات عمل للفنون
والحرف التقليدية المميزة ،فضال ً عن األلعاب الصينية ،وبرنامج مشوق للعروض الترفيهية
الحية .كما يمكنهم استكشاف أشكال الفن القديمة في "ساحة النجمة" في المول وكذلك
المشاركة بأنشطة متنوعة منها الرسم الصيني باألصابع وفن المظالت والنقش على البيض
الخشبي ،أو تجريب حظهم في لعبة ماهجونغ أو "الداما الصينية" في "منطقة األزياء" من
الساعة  10:00حتى  11:00صباحا ً كل يوم .وفضال ً عن ذلك ،سيشهد المول جوالت كرنفالية
تفاعلية ابتدا ًء من الساعة  4:00عصرا ً ،ما يمنح الزوار الكثير من الفرص الرائعة اللتقاط الصور.

 أتالنتس النخلة
يقدم فندق أتالنتس النخلة بدبي فرصة مميزة لقضاء أوقات ممتعة وتسجيل ذكريات ال تنسى
خالل عطلة نهاية هذا األسبوع ،حيث يمكن للزوار التوجه إلى خليج الدالفين واالستفادة من
عرض ترويجي يشمل خصما ً بنسبة  25في المائة احتفاال ً بحلول السنة الصينية الجديدة .كما
سيتم تقديم عروض ترفيهية تعليمية مع الدالفين يوميا ً من الساعة  11:40صباحا ً بسعر
خاص قدره  75درهما ً للشخص الواحد.
 سوق التنين
يحتضن سوق التنين  1وسوق التنين  2العديد من األنشطة والعروض الترويجية في أ كثر
من  500محل تجاري ،لتسمح للزوار خالل عطلة نهاية األسبوع االستمتاع والترفيه بصحبة
األصحاب والعائلة .تقدم الوجهة التي تم افتتاحها مؤخرا ً "فابي الند" في السوق التنين2
للزوار فرصة الدخول مجانا ً إلى منطقة األلعاب اإللكترونية ولعبة الترمبولين في كال المركزين،
باإلضافة الى الحصول على تخفيضات بنسبة  %30على بطاقة باقة فابي الند

 دبي مرينا مول
يكتسي دبي مرينا مول خالل عطلة نهاية األسبوع بطابع من الثقافة الصينية ،حيث سيتم
تزينه باإلكسسوارات الصينية التقليدية ،كما سيضم العديد من األنشطة والفعاليات
الترفيهية لالستمتاع باحتفاالت رأس السنة الصينية.

 السيف
سيتجمع ما يصل إلى  30من األكشاك على طول وجهة "السيف" في فعالية سوق الطعام،
حيث سيتذوق الزوار بعضا ً من األطباق الصينية التقليدية اللذيذة ،من لفائف السبرينغ
رول إلى الزالبية والوونتون ،وغيرها من المأكوالت الصينية المفضلة.
 دبي باركس آند ريزورتس
تستضيف "دبي باركس آند ريزورتس" ،بموقعها االستراتيجي في منتصف الطريق بين دبي
وأبو ظبي ،سوقا ً صينيا ً يضم معارض تجارية ومعروضات للحرف اليدوية الصينية ،وكذلك
عروض األوبرا واألكشاك الفنية الصينية.
لمعرفة التفاصيل الكاملة عن احتفاالت السنة الصينية الجديدة في دبي ،بما في ذلك العروض
الترويجية والفعاليات ،يمكن زيارة الموقع
https://www.visitdubai.com/ar/discover/festivals/chinese-new-year
 انتهى-لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة":
تتمثل رسالة دبي للسياحة إلى جانب رؤيتها المطلقة التي ترمي إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة والمحور التجاري األكثر
زيارة في العالم في زيادة الوعي بمكانة دبي كوجهة سياحية للزوار من جميع أنحاء العالم واستقطاب السياح واالستثمارات
الداخلية إلى اإلمارة .دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسويق السياحي في
إمارة دبي ،كما تعمل ً
أيضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع
الخدمات السياحية وتصنيفها ،بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر .ويأتي على رأس العالمات
التجارية واإلدارات داخل "دبي للسياحة" فعاليات دبي لألعمال ،وجدول 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 والمهرجانات ،وتساهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية تحتضن العديد من الفعاليات المميزة
واألنشطة الترفيهية العائلية ،وتوفر تجارب تسوق رائعة على مدار العام.

