
                           

 

 

 لشركة "بي آند أو" العالمية  تابعة

 

 "أوشيانا"  السفينة السياحية تستقبل دبي

  الخليج منطقة إلىأول رحلة لها  في

 

وشركاؤها من  بدبي )دبي للسياحة( رّحبت دائرة السياحة والتسويق التجاري :2019فبراير  5دبي، 

إلى لها في أول رحلة دبي إلى وصلت التي ، بالسفينة السياحية "أوشيانا"القطاعين العام والخاص 

 .المملكة المتحدةومقّرها لسياحة البحرية لشركة "بي آند أو" لتابعة  سفينة الخليج العربي، وهي

 ناء  من دبي مي، 2019يناير  29 فيالتي بدأت رحالتها في مياه الخليج العربي  "أوشيانا"وستتخذ 

  .الشتاءموسم طوال لها  رئيسيا  

 



                           

 

 

 
 

وبهذه المناسبة تم تنظيم االحتفالية التقليدية لتبادل الدروع والمفاتيح بين قبطان السفينة 

 دبي للسياحة، وموانئ دبي العالمية، العام والخاص بحضور ممثلين عنالشركاء من القطاعين و

 . مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرةو، وجمارك دبي، لإلقامة وشؤون األجانبواإلدارة العامة 

 

خالل موسم  عبر ست رحالت بحريةفي مياه الخليج العربي برنامجها بتنفيذ  "أوشيانا"وستقوم 

كثر من 2018/2019 نجاح خطط دبي ومساعيها  ألف زائر، في مؤشر قوي على 20، جالبة معها أ

للرحالت اإلقليمية مهمة ووجهة محطة رئيسية للسياحة البحرية المستمرة في ترسيخ مكانتها ك

 والعالمية.

 



                           

 

 

كثر من  261,30إلى  "أوشيانا"ويصل طول   48ترسو في دبي لمدة سو ألف طن،  77مترا ، وتزن أ

أن تقوم لتتيح لضيوفها زيارة المدينة واستكشاف معالمها وتجاربها السياحية، وذلك قبل ساعة 

 تنفيذ جوالت بحرية في مياه الخليج العربي.مرة أخرى ب

 

مارس  22يناير الماضي، وتستمر حتى  29البحرية بداية من رحالتها في تنفيذ  "أوشيانا"وبدأت 

 7تعتمد على طول المدة وتتضمن بحرية الرحالت من ال أنواع 3تقدم المقبل من العام الجاري، و 

 ليال في دولة اإلمارات 10و ومملكة البحرين، العربية المتحدة دولة اإلمارات خاللها ليال تغطي 

ليلة بين دبي ومالطا. وخالل موسم  14 – 13مان ومملكة البحرين، ووسلطنة ع  العربية المتحدة 

ألف  40رحلة لتقدم لنحو  14لتنفيذ برنامج موّسع يتضمن  ، تعود السفينة إلى دبي2019/2020

 زائر مجموعة متنوعة من الجوالت البحرية.

 

باإلضافة إلى مكانتها الرائدة " دبي للسياحة":في  جمال الفالسي، مدير إدارة السياحة البحريةوقال 

سفن لأساسي لميناء كموقعها كوجهة سياحية عالمية مفضلة، تستمر دبي في التأكيد على 

وضيوفها من زوارنا في أول رحلة  السياحية في المنطقة، وقد سعدنا باستقبال السفينة "أوشيانا"

طوال فترة تواجدها في المنطقة خالل الموسم في دبي يسرنا استقبالها كما الخليج العربي، إلى لها 

كتنا مع "بي آند أو" الحالي.  ما يحققه قطاع السياحة البحرية في دبي من  على داللةوتعتبر شرا

وجهة رئيسية للسياحة البحرية العالمية. ، ويسلط المزيد من الضوء على دبي كزايدة معدالت نمو مت

زيادة أعداد زوار وهو ما ساهم في نا على تعاونهم ودعمهم المستمر لفي القطاع نشكر شركاءنا و 

 ". ريةدبي القادمين عبر الرحالت السياحية البح

 



                           

 

 

 
 

سفينة "نرحب ب طارق بن خليفة، مدير العمليات في ميناء راشد، موانئ دبي العالمية:وقال 

في رحلتها األولى إلى ميناء راشد، حيث تسهم بنية الميناء التحتية العالمية المتطورة في  "أوشيانا"

اجتذاب وتعزيز سياحة السفن السياحية في دبي لتكون مقصدا  سياحيا  متميزا  على مستوى العالم 

م السياحة راشد يتمتع بهذه االمتيازات والمقدرات التي تؤهله لدع ءومينا .رافدا  لالقتصاد الوطنيو

قدما  في السنوات المقبلة خاصة في ظل خططنا وتوقعاتنا للوصول إلى مليون سائح بحلول موسم 

كثر 2020/2021 ، فالميناء قادر على استقبال خمس سفن سياحية في وقت واحد واستيعاب أ

 . سائح في يوم واحد، ونتطلع للعب دور رئيسي مع شركائنا في المستقبل" 25,000من 

 

تعتبر دبي ومنطقة الخليج العربي، وجهات : "رئيس شركة "بي أند أو"الدلو،  بولومن جهته قال 

كثر من بحرية رائعة الخاص  برنامجنا المتنوعالمشاركة في ، وال يوجد طريقة أفضل الستكشافها أ

، لخوض إال مرة واحدة في العمر راستثنائية ربما ال تتكر قدم للزوار فرصةوالذي ي، المدينةجوالت ب

وزيارة المساجد،  الرمليةالكثبان السفاري وركوب اإلبل، ومغامرات عدد من التجارب تتضمن 

كز التسوق الكبرى، ونحن على ثقة من أن ضيوفنا سقليديةوالمتاحف، واألسواق الت يرحبون ، ومرا

 .ي جميع أرجاء المدينة"بهذا البرنامج المتنوع الذي يضمن لهم خوض تجارب استكشافية ف 

  



                           

 

 

، 2018/2019ومن المتوقع أن يحقق قطاع السياحة البحرية في دبي أداء  قويا  خالل موسم 

سفن سياحية تمثل سبع  الحاليالشتاء خالل فصل ستقوم و ألف زائر عبر البحر.  725استقبال ب

، باإلضافة انطالقا  من دبيوالهند في مياه الخليج العربي رحالت بتنفيذ ، بحرية عالمية ست خطوط

كثر من   في البحرية السياحة قطاع ويتطلع .في دبية سترسو عالمية بحري ة ياحيسرحلة  20إلى أ

 عبر زائر مليون استقبال في المتمثل هدفها مع يتماشى بما وذلك أقوى أداء تسجيل إلى دبي

 لعشرة الشتوية البحرية للسياحة وجهة تكون وأن ،2020/2021 موسم خالل السياحية السفن

 .المجال هذا في المتخصصة العالمية الشركات أبرز من

 -انتهى-

 لمحة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(

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

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

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

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

المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل مجموعة دبي للسياحة مكتب دبي 

 ات، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.للمؤتمرات والفعالي

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 دبي  للسياحة
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