
                           

 

 

خالل  مفضلة شتويةبحرية كوجهة سياحية مكانتها تعزز دبي 

 للسياحة البحرية العالمي  "في معرض "سي تريد مشاركتها

 المتحدة  األمريكية الوالياتب
 

، 2019 للسياحة البحرية العالمي معرض سي تريدخالل مشاركتها في  :2019أبريل  23دبي، 

ً الذي   ،األمريكيةفلوريدا والية في إبريل الجاري  11حتى  8خالل الفترة من نظم مؤخرا

اإلمكانيات والمقّومات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة( استعرضت 

ن أفضل الوجهات موالتي تجعل من اإلمارة واحدة يتمتع بها قطاع السياحة البحرية التي 

مهماً لرسو وانطالق رحالت وميناًء  ،لة على مستوى العالمالمفّض  الشتوية السياحية البحرية

 . السفن السياحية

 

 
 

جناح "كروز آرابيا"، الذي ضم إلى ضمن السنوي  في هذا المعرض "دبي للسياحة"شاركت و

كوجهة للترويج للمنطقة بأكملها  وسلطنة ُعمانومملكة البحرين،  ،جانب دبي كالّ من أبوظبي

لين من مختلف أنحاء العالم واستشراف مشغّ  عمن خالل التواصل م متكاملة للسياحة البحرية

 فرص العمل والتعاون المشترك. 

 

وشكل  للسفن السياحيةالمشغلة العالمية الشركات من العديد شهد المعرض مشاركة و

كيدلعقد اتفاقيات أعمال ومنصة مثالية  كمركز إقليمي للسياحة المتميزة  ة دبيمكانعلى  التأ



                                                                                                                                 

 

موسم رئيسية لبرنامج رحالتها خالل كمحطة دبي لشركات  10مع اختيار البحرية، 

 رحالت بحرية دولية انطالقاً من دبي أسبوعياً  10 تنظيميسفر عن سمر الذي ، األ2020/2021

 سفن السياحية بين صغيرة وفاخرةلأحجام اع وتتنوّ . وارزوتوفير المزيد من الخيارات أمام ال

  .مناطق الجغرافيةي مختلف الميزانيات والوضخمة بما يلبّ  جداً 

 

حمد بن مجرن، قال ، "سي تريد"وفي تعليق له على مشاركة )دبي للسياحة( في معرض 

تعد دبي وجهة "نائب رئيس أول دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي )دبي للسياحة(: 

سياحية رائدة ترحب بزوارها القادمين عبر البحر على مدار العام، كما أنها تحتضن عدداً من 

 فيمتعددة لوجهات ة للرسو واإلنطالق في رحالتها طّ الشركات العالمية التي تّتخذ منها مح

مع شبكة شركائنا على والتنسيق المستمر العمل المنطقة والعالم. ونحن ملتزمون ب

وإطالعهم على ، العالمية واإلقليمي والدولي لالستمرار في ترسيخ مكانة دبي المستوى المحلي

تأشيرات ار األخيرة الخاصة بإصدجراءات اإلمثل ، آخر المستجدات والمميزات التي تقدمها دبي

، وكذلك التأشيرات حصرياً  متعددة الدخول لطواقم السفن السياحيةستة أشهر لمدة الدخول 

تأشيرة الدخول إلى جانب سفن، تلك الالقادمين على متن الخاصة بالزوار منخفضة التكلفة 

كثر من تستفيد منها اليوم ل التي وعند الوص  إجراءاتبسيط جنسية، باإلضافة إلى ت 50أ

يتم تحديثها التي المتطورة تحتية الة يبنإلى جانب الهذا إلكترونياً.  استصدار التأشيرات

للسياحة ورائدة دبي وسمعتها العالمية كوجهة مفضلة من مكانة ما يعزز استمرار وتطويرها ب

 . "البحرية

 



                                                                                                                                 

 

 
 

ما  السياحة البحرية على مستوى المنطقة، قطاعفي ريادة لتحقيق الكبيرة جهوداً دبي وتبذل 

كثر من  ،لزّوارلوأيضا  السفن السياحيةلي لة لمشغّ جهة مفّض وجعلها   725حيث استقبلت أ

خالل موسم عالمية  سياحية سفينة 20 من ألكثر سياحية بحرية رحلة 150ألف زائر عبر 

 . 2016/2017% عن الموسم 15، وذلك بزيادة قدرها  2017/2018

 -انتهى-

 

 نبذة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة"

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

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

يق السياحي في إمارة دبي، كما تعمل اإلمارة. دبي للسياحة هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التخطيط واإلشراف والتطوير والتسو 

أيًضا على تسويق القطاع التجاري في اإلمارة والترويج له؛ وتحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص جميع الخدمات السياحية وتصنيفها، 

"دبي للسياحة" بما في ذلك المنشآت الفندقية ومنظمي الرحالت ووكالء السفر. ويأتي على رأس العالمات التجارية واإلدارات داخل 

 فعاليات دبي لألعمال، وجدول فعاليات دبي، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة

 

 :لمزيٍد من المعلومات، الرجاء االتصال بـ

 دبي  للسياحة

5559 55 600 ]971[+ mediarelations@dubaitourism.ae 

6820 201 4 ]971[+ 
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