
   
 

 

 

 

يكشف عن جدول فعالياته خالل  2019مهرجان دبي للمأكوالت 

  مارس 9فبراير وتستمر حتى  21التي تنطلق في  دورته السادسة
 

 ك ر من  دورته يعود فيمأكوالت مهرجان دبي لل فعالية  100مطعم وتنظيم  2,000السااادسااة رمشاااركة ن

لكم "ساااوايا كانتين الشااااجو" و"جوا ر دبي الو"ية" و"نسااابوط دبي للمطاعم" الم د   رينهارائعة من 

 من رنك اإلمارات دبي الوجني وفيزا

 و"قهوة مميزة رمذاقات حصرية""رحلة في عالم المذاقات"  من ال"عاليات الجديدة للمهرجان 

 

عودة عن أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة  :2019فبراير  4 اإلمارات العررية المتحدة، دبي،

من ، و2019مارس  9حتى يستمر فبراير الجاري و  21 الخميس الذي ينطلق يوم مهرجان دبي للمأكوالت

وزوار سكان سيحظى  يوما   17 اروعلى مد. همنذ انطالقعلى مستوى المدينة األضخم المتوقع أن يكون 

حيث يمكنهم تجربة وجبات  ،المدينة في العروض التي ستقام في مواقع متعددةالتجارب ودبي بأشهى وألذ 

تجربة و في دبي، أو االستمتاع بالطقس الرائع  الفاخرة المطاعممن مختارة مجموعة من ثالثة أطباق من 

فضال  عن من حول العالم تعكس العديد من الثقافات،  أصيلةأطباق تذوق لى إ، باإلضافة حصريةمذاقات 

التعرف أيضا  ، وولكنها كبيرة بأفكارها ومذاقاتها ةربما تكون صغير المدينة التي  من مطاعمعدد استكشاف 

 على أحدث التوجهات في عالم فنون الطهي.

 



   
 

 

 
 

يعود مهرجان دبي للمأكوالت " نحمد الواجة، المدير التن"يذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة:وقال 

من حول العالم، حيث وجبات متنوعة لتجربة أطعمة وزة مميّ فرصة  المدينة سكّان وزّوارم لليقدّ مرّة أخرى 

هم في ساالذي ي، وتقويم دبي السنوي لقطاع التجزئةالتي يتضمنها من أبرز األحداث يعتبر المهرجان اليوم 

األعوام الخمسة الماضية، والشك أننا خالل  .في المنطقةرئيسية لفنون الطهي ترسيخ مكانة دبي كوجهة 

، وفي هذا العام سنأخذ مهرجان دبي وتمكّنا مع تحقيق النجاح سويا  نا مع شركائنا توطيد عالقاتقمنا ب

لطهي تحتفي بجميع فنون االتي قّيمة والنوعية الات ضافالمزيد من اإلإلى مستويات جديدة عبر  للمأكوالت

من جميع ومهرجان من داخل وخارج الدولة جمهور الال باستق. ونتطلع إلى عشاق المذاقاتوترحب ب

  ."الكبرى لمشاركتنا هذه االحتفالية اتالجنسيات والثقاف

 



   
 

 

 
 

وتعود للمهرجان هذا العام العديد من فعالياته التي حظيت بشعبية كبيرة خالل الدورات السابقة، ومن 

رنك اإلمارات من لكم الم د  نسبوط دبي للمطاعم و، جوا ر دبي الو"ية، وكانتين الشاجوسوايا بينها 

و"قهوة ، "رحلة في عالم المذاقات"فعاليات جديدة مثل  أيضا   هذه الدورةتتضمن كما ، دبي الوجني وفيزا

كز  باإلضافة إلى عروض خاصة في متاجر التجزئة وفعاليات ترفيهية فيمميزة رمذاقات حصرية"،  مرا

 التسوق.

 



   
 

 

 
 

 سوايا كانتين الشاجو  

 في موقعهجديدة في حلة هذا العام عودة فعالية "كانتين الشاطئ"  2019يشهد مهرجان دبي للمأكوالت 

قدم أفكارا  جديدة يو سوايا كانتين الشاجو، تحت عنوان  "،مول ستسن"خلف شاطئ العلى الشهير 

، ما يجعلها لية زوارها مجانا  اوتستقبل الفع ،مخصصة للعائالت فعاليةوتتضمن  في عالم فنون الطهي،

تتخلله لحظات من المرح واالستمتاع باألطايب والمذاقات اللذيذة  متميزفرصة رائعة لقضاء يوم عائلي 

 . Food Piazzaفي  الممن حول الع

 



   
 

 

 
 

يمكنهم االستمتاع  حيث ،ء أوقات مرحة في المنطقة المخصصة لهمسيحظى األحباء الصغار بقضاكما 

في ورش وجلسات ، بينما تخوض عائالتهم وعشاق فن الطهي رحلة بين المذاقات لعديد من األنشطةبا

رسة اممصة لاإللكترونية، والساحات المخّص الشاطئ. فضال  عن منطقة األلعاب  مسرحعلى  لفنون الطهي

 النشاط البدني والرياضي. 

 



   
 

 

 
 

وأوبر لتوصيل  ،وفيزا ،الوطني دبي بنك اإلماراتسوايب"، و"من  "الشاطئكانتين سوايب "فعالية تقدم 

 .الكنوربدعم من وكرعاة رئيسيين  طلبات الطعام،

 

 رنك اإلمارات دبي الوجني وفيزام د  لكم من  ،نسبوط دبي للمطاعم 

فريدة لتجربة الوجبات التي تقدمها مجموعة مختارة  أيام فرصةعشرة  ار يقدم أسبوع دبي للمطاعم على مد

في أسبوع  ويمكن لعشاق تجارب المذاقات حجز أماكنهم من المطاعم الفاخرة في دبي بأسعار تنافسية.

مشاوي من بينها للشخص،  درهما   199من ثالثة أطباق مقابل مكونة دبي للمطاعم لتجربة وجبات رئيسية 

واستكشاف مطبخ أمريكا الالتينية لدى مطعم الفرنسي، " بلو بالن"مطعم من على الحطب شهية 

 " الياباني.موريموتو"خوض تجربة جديدة في مطعم  ، أو"هوتيل كارتجنا"

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني ،للحجز واالطالع على جميع أسماء المطاعم المشاركة في أسبوع دبي للمطاعم

2019-week-restaurant-ar/dubai-https://reserveout.com/dubai 

 

 جوا ر دبي الو"ية 

https://reserveout.com/dubai-ar/dubai-restaurant-week-2019


   
 

 

 على موعد لخوض رحلة من نوع آخر بين أحياء دبي الستكشاف سيكون جمهور مهرجان دبي للمأكوالت

في  ةمطاعم ربما تكون صغير وهي  ،"جواهر دبي الخفية"مدرجة لهذا العام على قائمة المطاعم الأفضل 

ولكنها  ،حتى اآلن قد تكون غير مكتشفهوهي مطاعم  .مساحتها ولكنها كبيرة بشعبيتها وأفكارها ومذاقاتها

في و. الجميعفي متناول بأسعار عمالئها أطباقا  شهية وتقدم ل ،في محيطها ةنجحت في تأسيس شعبية كبير 

مهرجان دبي مع "زوماتو" المنصة اإللكترونية المتخصصة في طلبات توصيل الطعام، تعاون تهذا العام، 

، ودعوة المقيمين الختيار هامخصصة على تطبيق"جواهر دبي الخفية" الالستضافة صفحة للمأكوالت 

 .2019لعام خفية جواهر  10أفضل ضمن تتويجهم حتى يتم المفضلة مطاعمهم 

 

، يرجى زيارة على قائمة "جواهر دبي الخفية"للتعرف على أسماء المطاعم المدرجة لهذا العام 

www.dubaifoodfestival.com 

 

  في عالم المذاقاترحلة 

االطالع على عالم ربما كان  فعالية جديدة لجمهوره توفر لهم فرصةم مهرجان دبي للمأكوالت هذا العام يقدّ 

مذاقات وأطباق متعددة من جميع أرجاء العالم، حيث يمكنهم  ، ليخوضوا رحلة استثنائية بينعليهم ا  جديد

داد طبق ويلينغتون من الخبز أو إعصناعة لتعلم طريقة طهي السوشي الياباني، أو دروس المشاركة في 

حول طاولة  أو الجلوس، طبقا   16وجبات رئيسية من  أو المشاركة في حفل عشاء ضخم يقدملحم البقر، 

 الطهاة والتعرف عليهم عن قرب. الطعام برفقة 

 

ظهرا  من خالل  12فبراير الساعة  7بداية من  أماكنكماحجزوا ، ولضمان مشاركتكم، األماكن محدودة

 www.dubaifoodfestival.com الموقع اإللكترونيالقائمة البالتينية على 

  

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.dubaifoodfestival.com/


   
 

 

 

 قهوة مميزة رمذاقات حصرية 

، وتقدم هذا العاملمهرجان دبي للمأكوالت برنامج األحدث ضمن قهوة مميزة بمذاقات حصرية هي الفعالية 

 تقدمها عالمات تجارية عالميةللجمهور فرصة تجربة مذاقات حصرية وفريدة من نوعها للقهوة التي 

. ولإلطالع على المواقع التي يمكن زيارتها لخوض تجربة تلك المذاقات المميزة، يمكن زيارة الموقع ومحلية

 . مع انطالق فعالياته www.dubaifoodfestival.comللمهرجان  اإللكتروني الرسمي

 

 من ال"عاليات المزيد 

التي تلبي تطلعات الكثيرين طوال فترة المزيد من الفعاليات ويتضمن برنامج مهرجان دبي للمأكوالت 

 المهرجان ومن بينها: 

 

 ويستن دبي شاطئ الميناء  ينارماو منتجعيتعاون مهرجان دبي للمأكوالت مع  :مهرجان الجبن

 لألصدقاء والعائالتعلى مدار يومين  لتنظيم مهرجان الجبنالسياحي 

  من يوم  2 سيتي ووك بإمكانكم زيارة المعرض في في غاليري الفاييت: الشارطمعرض مأكوالت

أيام لالستمتاع بأشهى مأكوالت الشارع، ومنصات مبيعات  3مارس ولمدة  2 حتىفبراير  28

 فاعلية العائليةتالتجزئة، والعروض الترفيهية الحية واألنشطة ال

 :قدم للذواقة تمارس ل 9 حتى 7تعود فعالية "مذاق دبي" من يوم للعام الثاني عشر،  مذاق دبي

ة ومقابلة أشهر الطهاة، واالستمتاع بمجموعة كبير  تجربة أشهى األطباق ألفضل المطاعم،فرصة 

 مسرح مدينة دبي لإلعالمفي  من العروض الترفيهية العائلية

 

 في مهرجان دبي للمأكوالترويجية التعروض ال 

% 75تصل إلى  عروض ترويجيةمن الحصول على ألول مرة في مهرجان دبي للمأكوالت، سيتمكن الجمهور 

باإلضافة إلى  وأدوات وأجهزة المطبخ.محالت السوبرماركت، والبقاالت، ومتاجر  بيع اللوازم المنزلية في 

 دبي للمأكوالت والتي ستقدممهرجان التي تعتبر أيضا  إضافة جديدة ل م"اجآت عطلة نهاية األسبوطفعالية 

لعالمة تجارية واحدة في  يا  والتي ستتوفر حصر ، رائعة أيام الخميس والجمعة والسبتترويجية  ضا  عرو 

، عروض الترويجيةوالقتناص الفرص الرائعة لتلك ال الكمية. ذصباحا  وحتى نفا 10موقع واحد من الساعة 

http://www.dubaifoodfestival.com/


   
 

 

 dubaifoodfestival.com.www تروني للمهرجانيمكن للجمهور تسجيل بياناتهم على الموقع اإللك

 .فعليفي وقتها الأوال  بأول لتصلهم التحديثات 

 

 تذوق واررح 

مع عرض "تذوق واربح"  حتفاء بالمذاقات الشهية كل يومستكون أيام مهرجان دبي للمأكوالت فرصة لال

كز "لطلب الطعام إلكترونيا  وبالتعاون مع منصة زوماتو وذلك الذي يعود في عامه الثالث،  مجموعة مرا

 من بينها سيارةربح جوائز كبرى  المدينة وزوارها الحصول على فرصةسكان ، حيث يمكن ل"التسوق في دبي

 درهما  فقط في المطاعم المشاركة. 50نفاق إمن خالل  نيسان باترول الدفع الرباعي

 

للمزيد من المعلومات ولالطالع على آخر تحديثات الفعاليات والعروض الترويجية، ُيرجى زيارة الموقع 

 ومتابعة وسائل التواصل اإلجتماعي على dubaifoodfestival.com.wwwاإللكتروني 

@DubaiFoodFest and #DubaiFoodFest. 

    – انتهى –

 :نبذة عن مهرجان دبي للمأكوالت

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

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

ما بين مقابلة عدد من أشهر الطهاة العالميين. وهذا المهرجان يعّزز روح التنّوع واإلبداع والتعّدد الثقافي الذي يمّيز هذا القطاع في دبي، 

)الجواهر الخفية(. تتولى مؤسسة دبي  اتمطاعم فاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، ومطاعم ومقاه يومية تناسب جميع الميزاني

للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي)دبي للسياحة( تنظيم هذا الحدث السنوي. ويواصل 

سياحية  تعزيز مكانة دبي كوجهة 2019مارس  9فبراير وتستمر حتى  21مهرجان دبي للمأكوالت في دورته السادسة التي تنطلق في 

 .مميزة وعاصمة عالمية للذواقة، ويوّفر لسكان المدينة وزّوارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم في دبي

 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال را

  دائرة السياحة والتسويق التجاري ردبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017682 [971]+ 
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