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 مارس 2فبراير حتى  21يستمر من 

 م أفضل العروض اإلستثنائية أسبوع مطاعم دبي يقد  

 خالل مهرجان دبي للمأكوالت

عبر اإلنترنت من مجموعة مختارة من أفضل المطاعم في من ثالثة أطباق رئيسية وجبات حجز تكم لفرص •

 ضريبة القيمة المضافةمتضمناً  ،للفرددرهماً فقط  199بسعر دبي 

 دبيراقية بفي مواقع مستوحاة من ثقافات مختلفة ال وجباتاالستمتاع بأشهى الم للذواقة فرصة يقد   •

 

بعروضه ، الذي ينظم برعاية بنك اإلمارات دبي الوطني وفيزا، يعود أسبوع مطاعم دبي: 2019 فبراير 5دبي، 

اق الطعام والتذو ق الفرصة  م لعش  اإلستثنائية خالل الدورة الجديدة من مهرجان دبي للمأكوالت، ليقد 

ويمكن للذواقة االستفادة من فرصة  .لالستمتاع بتناول أشهى األطباق العالمية وبأسعار منافسة وجذا بة

بوجبات رئيسية مكونة من ثالثة أطباق طوال األسبوع ضمن مجموعة مختارة من أفضل االستمتاع 

مارس  2فبراير حتى  21رة من درهماً فقط للشخص الواحد. وذلك خالل الفت 199المطاعم في دبي بسعر 

2019. 
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لمحبي وعشاق م يقد  و لمهرجان دبي للمأكوالت،  الرئيسية أبرز الفعالياتإحدى  ،ويعتبر أسبوع مطاعم دبي

، ذو اإلطاللة  Scapeمطعم سكيب من بينها المدينة من أطباق عالمية.تحتويه أفضل ما المذاقات الشهية، 

بلو و )الياباني(، Morimoto موريموتو)األرجنتيني(،  Gaucho جوشو ، برج العرب الرائعة على الخليج من

  Al Nafoorah يطالي(، والنافورةاإل) ديفيد مايرزبإدارة ! BASTA باستاو )الفرنسي(،Bleu Blanc  بالن

)أمريكا الالتينية(، وغيرها الكثير. وتتوفر أسماء  Hotel Cartagena هوتيل كارتجنا(، ومطعم لبنانيال)

جميع المطاعم المشاركة في أسبوع مطاعم دبي على الموقع الرسمي لمهرجان دبي 

 .www.dubaifoodfestival.com للمأكوالت

 

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.dubaifoodfestival.com/
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من  Reserve Outويمكن إجراء جميع الحجوزات خالل أسبوع مطاعم دبي حصراً من خالل شريك الحجز 

 التطبيق.الموقع اإللكتروني أو خالل 

 

مه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئةويوج ه  الدعوة للجمهور  "مهرجان دبي للمأكوالت"، الذي تنظ 

يوماً، والتي تتضمن  17لالستمتاع ببرنامج حافل من الفعاليات واألنشطة الممي زة التي ستقام على مدار 

ع  دبي"، و"كانتين الشاطئ"، و"الجواهر الخفية"، كما يمكنمطاعم على سبيل المثال"أسبوع  التمت 

زة ورائعة،  باإلضافة إلى  كالت ممي  رون وصفات وأ باألنشطة الجديدة، ومشاهدة أشهر الطهاة وهم يحض 

كز التسوق والمطاعم  حضور الفعاليات المتعلقة بالطعام، وكذلك اإلستفادة من العروض الترويجية في مرا

 ومحالت السوبرماركت الكبرى.

 

http://reserveout.com/dubai-ar/dubai-restaurant-week-2019
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آخر تحديثات الفعاليات والعروض الترويجية، ُيرجى زيارة الموقع للمزيد من المعلومات ولالطالع على 

ومتابعة وسائل التواصل اإلجتماعي على  www.dubaifoodfestival.com اإللكتروني

@DubaiFoodFest and #DubaiFoodFest. 

 

 المشاركة في أسبوع مطاعم دبي:تضم القائمة أدناه جميع المطاعم 

 

 اسم المطعم المطبخ العنوان

 جوشو  أرجنتيني مركز دبي المالي العالمي

  بيف بار عالمي /بيت مشاوي  مركز دبي المالي العالمي

 سي فو مأكوالت بحرية فور سيزونز جميرامنتجع 

 مينا براسيري أمريكي مركز دبي المالي العالمي

 زينغ هيز  صيني، آسيوي ميناء السالم جميرا

دبي التجاري  ومن سينترال، مركز 

 زأندي أمريكا الالتينية العالمي

 سكيب شرق أوسطي فندق برج العرب

 68برايم  بيت مشاوي ريوت ماركيزامجي دبليو 

 اوبزيرفاتوري عالمي  دبي مرفأ ماريوت وأجنحة فندق

 كارتجناهوتيل  أمريكا الالتينية جي دبليو ماريوت ماركيز

 جيا إيطالي مول دبي اعة األزياء فيق

 كرنفال باي تريسند هندي مركز دبي المالي العالمي

http://www.dubaifoodfestival.com/
http://www.dubaifoodfestival.com/
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 ال بريال أمريكا الالتينية فندق شاطئ جميرا

 بهار شرق أوسطي /عربي  رينيسنس داون تاون ندقف

 باستا! إيطالي  رينيسنس داون تاون  ندقف

 موريموتو  ياباني  رينيسنس داون تاون  ندقف

 بلو بالن فرنسي  رينيسنس داون تاون  ندقف

 هاوس براسيري هيل عالمي نادي دبي هيلز للجولف

 النافورة لبناني جميرا أبراج اإلمارات

 باي ثاي تايالندي/آسيوي مدينة جميراالقصر، 

 الرمال السبعة إماراتي مساكن شاطئ جميراذا بيتش، 

 

 التواصل عبر:لمزيد من المعلومات، يرجى 

 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 األهم 

يوماً ويشمل عدة فعاليات وأنشطة وعروضاً ترويجية رائعة، فضالً عن مقابلة  17برنامج يمتد لتذوق األطعمة والمشروبات من خالل 

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

)الجواهر الخفية(. تتولى مؤسسة دبي للمهرجانات  ومقاه يومية تناسب جميع الميزانياتفاخرة من فئة الخمس نجوم للذواقة، ومطاعم 

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

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

ارها فرصة االستمتاع بأفضل ما تقدمه المطاعم في دبي  .عالمية للذواقة، ويوف ر لسكان المدينة وزو 

 :لمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

  دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي

mediarelations@dubaitourism.ae 

60055559 [971 ]+ 

42017682 [971]+ 

 


