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إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ
معلومات عن دبً

تقع دبً على الساحل الشرقً لشبه الجزٌرة العربٌة فى الركن الجنوبً الغربً للخلٌج العربً ،وهً تتمٌز بتنوعها الثقافً وبترحاب أهلها
ودفء استضافتهم الوافدٌن إلٌها؛ إذ ٌمزج اإلماراتٌون بٌن تطلعهم للمستقبل وبٌن تمسكهم الذي ال ٌقبل المساومة بتراثهم العرٌق .إن دبً
بشمسها الساطعة على مدار العام ،وصحارٌها الغامضة ،وشواطئها الرائعة ،وفنادقها وأسواقها الفاخرة ،ومناطق الجذب التراثٌة المبهرة
بها ،وأعمالها المزدهرة ،تستقبل مالٌٌن الزائرٌن من طالبً المتعة واألعمال كل عام ،ومن جمٌع أنحاء العالم .
الدرهم هو العملة المحلٌة ،وهو مربوط بالدوالر ومثبت عند سعر  7،,3درهم لكل دوالر أمرٌكً .وعلى الرغم من أن دبً مدٌنة
متسامحة وعالمٌة وترحب بجمٌع الزائرٌن ،إال أن اإلسالم هو أسلوب الحٌاة فٌها ،وعلٌه ٌجب على السٌاح تبنً مستوى معٌن من
الحساسٌة الثقافٌة والدٌنٌة طوال مدة زٌارتهم.
حكام دبً :حكمت عائلة آل مكتوم الكرٌمة دبً منذ العام .3377وكان لقٌادة هذه العائلة أثر كبٌر فً ازدهار اإلمارة وتطورها الالفت؛ مما
جعلها الٌوم المركز التجاري والسٌاحً األبرز فً المنطقة .
تارٌخ دبً ٌ:مكن القول إن تأسٌس دبً ٌعود إلى العام 3377المذكور آنفاً؛ عندما استقر ما ٌقارب من ثمانمئة شخص ٌنتمون إلى قبٌلة بنً
ٌاس بقٌادة آل مكتوم عند منطقة الخور .
اقتصاد دبً :شهدت السنوات العشر الماضٌة نمواً هائالً فً جمٌع القطاعات فً اقتصاد دبً .وتعمل حكومة اإلمارات بشكل دائم لتحسٌن
مستوى الشفافٌة االقتصادٌة وتقدٌم لوائح دٌنامٌكٌة تساعد فً تكوٌن الشركات الصغٌرة والمتوسطة واكتساب القدرة على مواجهة التحدٌات
المالٌة العالمٌة .إن اقتصاد دبً لم ٌعد معتمداً على النفط بل بات أكثر تنوعاً ،وهو ٌعتمد بشكل مكثف على قطاعات التجارة ،والخدمات،
والتموٌل .ونظراً لموقعها الجغرافً المركزي بٌن أسواق آسٌا وأوروبا فقد سعت دبً بكل جهد لترسخ مركزها كجزء ال ٌتجزأ من
األنشطة التجارٌة العالمٌة ،كما أن هذا الموقع سمح لدبً بأن تصبح مقصداً شائعا ً متٌسراً للسٌاح .
المواقع السٌاحٌة :على الرغم من أن دبً تعتبر وجهة سٌاحٌة حدٌثة نسبٌاً ،إال أن لدٌها تارٌخا ً ساحراً وتراثا ً نابضا ً بالحٌاة ٌقدم للزوار
لمحات تثٌر االهتمام بالثقافة العربٌة .و ٌعد متحف دبً الذي ٌقع داخل قلعة الفهٌدي منطلقا ً مستحسنا ً لبدء استكشاف تارٌخ وتراث دبً،
وهو واحد من أقدم المبانً فً المدٌنة إذ ٌعود تارٌخه إلى عام ٌ. 3333مكنك التعرف فً المتحف إلى الصناعات األولى فً دبً وهً
الصناعات ذات الصلة بالغوص لجمع اللؤلؤ وصٌد األسماك ،وٌمكنك أٌضا ً معرفة كٌف أصبحت دبً واحدة من أهم الموانئ التجارٌة فً
العالم .هناك متاحف أخرى فً إمارة دبً وفً اإلمارات المجاورة تقدم أٌضا ً معلومات مهمة عن تارٌخ وتطور المدٌنة ودولة اإلمارات
العربٌة المتحدة ككل .
التراث و الثقافة  :لكون الكٌاسة والضٌافة هما من أمٌز الفضائل التً تحظى بالتقدٌر فً العالم العربً ،فإن أكثر ما ٌفتن الزوار الدفء
والود اللذان ٌعرف بهما سكان اإلمارة .الحضارة متأصلة فً دبً فً ظل حضور قٌم اإلسالم؛ فهً تستمد منه القوة واإللهام اللذٌن ٌطاالن
كافة مناحً الحٌاة الٌومٌة .ومن الناحٌة االفتراضٌة فهناك مسجد خاص بكل منطقة ٌجتمع فٌه المسلمون للصالة خمس مرات فً الٌوم.
وٌعد مسجد الجمٌرا أحد أكبر هذه المساجد ،وربما أجملها؛ بوصفه صرحا ً مذهالً ٌعكس الهندسة المعمارٌة اإلسالمٌة فً تجلٌاتها
المعاصرة .
طبٌعة دبً :طبٌعة دبً هً جزء من طبٌعة اإلمارات العربٌة المتحدة ومنطقة الخلٌج العربً ،وأغلب ما ٌمٌز أرض اإلمارات الطابع
الصحراوي ،وخصوصا ً فً المناطق الغربٌة والداخلٌة ،وإن كانت تلك المناطق ال تخلو من الواحات الجمٌلة.
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انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

المعالم التـــــــــــرفــــــــــــــٌـــــــــــه فً دبً
المعالم

التفاصٌل

برج خلٌفة

أفتتح فً ٌ 4ناٌر 2202م وٌبلغ ارتفاع البرج  828متر ،وٌتكون من  062طابقا ً ومصممة جورجٌو أرمانً
مواعٌد الزٌارة  :من األحد إلى األربعاء من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء ،من الخمٌس إلى السبت ،من
العاشرة صباحا إلى الحادي عشر لٌلً .

Burj Khalifa

اإلحداثٌة

الواٌلد وادي
Wild Wadi

E 55 16.723

العاب مابٌة رابعة فً الجمٌرا قرٌبه من برج العرب تفتح من 00ص لغاٌة 7م .
* ٌوم الخمٌس من الساعة 9م لغاٌة  0منتصف اللٌل (للنساء فقط) *

اإلحداثٌة

أكُافىرشز
AQUAVENTURE

E 55 11.311

E 55 07.085

E 55 11.875

Jumeirah Beach Residence

E 55 20.802

N 25 04.914

E 55 08.285
(العاب كهربابٌة  +مابٌة) قرٌبه من جسر القرهود

الوندرالند
اإلحداثٌة

3

N 25 15.175

ٌَُ فٓ مىطمح انجمٕزي َلزٔة مه انمارٔىا ٌَُ عثارج عه مجمع كثٕز جذا مه األتزاج انظكىٕح َذطم جمٕعٍا
عهّ ممشّ رالٓ ٔحُْ عذد كثٕز مه انمطاعم َانممآٌ انزالٕح ٌ ،ذا ( انممشّ ) أشثً ما ٔكُن تشارع
( انشاوشنٕشًٔ ) فٓ تارٔض

اإلحداثٌة

منطقة المارٌنا الممشً
The Walk

N 25 06.978

لترى جمال و روعة عمران دبً مع مسحة للشاطا مع برج العرب و كذلك رؤٌة األعجوبة الثامنة جزٌرة
النخلة و أخٌرا أعلى برج فً العالم وهو برج خلٌفة  .الطابرة تتسع 4إلى  1ركاب حسب الوزن و زمن
الطٌران لمدة  62- 41 - 02دقٌقة حسب الطلب وسعر إٌجار الطابرة بغض النظر عن عدد األشخاص لمدة
نصف ساعة هو  4222درهم  .و فً حال وجود أكثر من مجموعة ٌمكن التنسٌق مع المجموعتٌن لٌقل
السعر  .وقت الطٌران من العاشرة صباحا وحتى مغٌب الشمس !
موقع اإلقلع -قرب مبنى المطار األساسً رقم ( )0بعد قرٌة الشحن على الٌسار

اإلحداثٌة
انممشّ JBR
(( جمٕزا تٕرش رسدٔىض ))

N 25 07.988

( القرٌة الثلجٌة ) فً درجة حرارة تتجاوز األربعٌن  ،فً الخارج ٌمكن أن تلبس معطفا شتوٌا لتتزلج فً
اكبر صالة تزلج فً الشرق األوسط ٌقع فً مول اإلمارات  42 .درهم للشخص

اإلحداثٌة

رحلة جوٌة
بطابرة الهلٌكوبتر

N 25 08.305

أضخم حدٌقة مابٌة فً منطقة الشرق األوسط ،تقع فً منتجع "أتلنتس نخلة جمٌرا"  ،وتضم الحدٌقة المابٌة
العملقة شلالت متدفقة متلحقة تتخللها مغامرات مابٌة شٌقة تشمل المزالق المابٌة المذهلة ،والزحالٌق
المثٌرة فضلً عن الكثٌر من األلعاب المابٌة غٌر المسبوقة فً المنطقة ،تمتد أكوافنتشر على مساحة
 072.222متر مربع وهً ذات إطللة شاطبٌة خلبة على امتداد هلل جزٌرة "النخلة جمٌرا"  ،رسم
الدخول  222درهم للكبار و 061درهما ً للذٌن ٌقل طولهم عن  0.2متر .الجدٌر بالذكر أن منتجع "أتلنتس"
ٌقدم لضٌوفه دخوالً مجانٌا ً إلى أكوافنتشر.

اإلحداثٌة
سكً دبً
SKI DUBAI

N 25 12.031

E 55 19.908

N 25 13.779

اإلحداثٌة
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انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

حدٌقة خور دبً

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

بعد جسر القرهود  ،قرٌبه من فندق جراند حٌاة..شاطا الحدٌقه حلو للتمشٌه وبإمكانك أن تستقل التلفرٌك لتأخذ جوله
فٌه .مثالٌة للطفال لركوب الدرجات الهوابٌة – و ركوب التلفرٌك استعراض الدالفٌن(  0عروض ٌومٌا ) فً أٌام
الصٌف تفتح مدٌنة الطفل  -كذلك حدٌقة الممزر اللعاب االطفال و القطار الذي ٌتجول فً الحدٌقة مع امكانٌة عمل
المشاوي اللذٌذه  ،وأذا اردت خصوصٌة و راحة أكثر ٌمكن أن تستأجر شالٌه صفٌرة بسعر رمزي الٌتجاوز  222درهم
على منظر جمٌل للبحر  .كذلك السباحة فً البحر و استبجار االلعاب البحرٌة مع توفر المسابح النظٌفة جدا للصغار و
الكبار فً قلب الحدٌقة  .الوقت (  8صباحا  ) 00-لٌل الدخول  1دراهم للفرد و  02درهم للسٌارة

اإلحداثٌة

رحهح فٓ انرهفزٔك

E 55 19.450

تقع فً حدٌقة خور دبً  ،المحطة تتألف من  02مقصورة وتتسع الواحدة منها إلى ما ٌقارب ثمانٌة أشخاص
ال ٌتجاوز وزنهم مجتمعٌن  642كٌلوغراما ً وهو الوزن الذي تتحمله العربة وهً تسٌر بسرعة أربعة أمتار
فً الثانٌة على ارتفاع ال ٌتجاوز الـ  21متراً ،ومدة الرحلة ال تتجاوز الـ  01دقٌقة وهً بٌن جسر القرهود
وجسر المكتوم لمسافة تصل إلى  1،2كٌلومتر

اإلحداثٌة

مدٌنة الطفل
children city

E 55 19.450

N 25 14.462

تقع فً حدٌقة خور دبً  ،جدا رابع وانصح بزٌارتها تناسب من عمر 2إلى  01على وجه الخصوص وكذلك
الكبار ع العموم  ،ساعات العمل  9.22صباحا  02.22 -مساء ٌومٌا من السبت إلى الخمٌس  4.22 ،مساء
 02.22 -العاشرة مساء الجمعة فقط ( )+97040042828

اإلحداثٌة

ٌوم المخلوقات المابٌة

N 25 14.462

E 55 19.450

N 25 14.462

حوض زجاجً ٌقع فً وسط دبً مول ،وٌضم عدداً كبٌراً من األسماك المتنوعة ،والمخلوقات البحرٌة ،بما فٌها أسماك
القرش وبعض الحٌتان الصغٌرة فً بٌبة مصغرة عن البٌبة البحرٌة ،تمت إضافته كعامل جذب لمول دبً

"األكوارٌوم"

اإلحداثٌة

كٌدزانٌا
KidZania

E 55 16.722

كٌدزٌانٌا هً مركز آمن للتعلم الترفٌهً والتفاعلً حٌث ٌستطسع األطفال العٌش باستقللٌة تامة والتعرف
أكثر إلى عالم الكبار من خلل أداء أدوارهم بشكل كامل ومستقل الموقع :مول دبً  -الدور الثانً  -بجوار
السٌنما  ،األسعار :األطفال (أقل من سنتٌن) – مجانا ً ،األطفال ( 0 - 2سنوات)  91 -درهم ،األطفال (- 4
 06سنة)  021 -درهم ،البالغٌن (المرافقٌن)  92 -درهم  .أوقات العمل :من األحد إلى األربعاء
9صباحا ً  02 -مسا ًء ،الخمٌس9 :صباحا ً  02 -منتصف اللٌل  ،أٌام الجمعة والسبت والعطلت الرسمٌة
 02صباحا ً  02 -منتصف اللٌل .

اإلحداثٌة

التاكسً المابً
Water Taxi

N 25 11.979

E 55 16.722

N 25 11.979

وسٌلة نقل تضاف إلى جانب مترو دبً والحافلت والمركبات التً ٌمكن للركاب استخدامها خلل رحلتهم،
والتمتع بالشاشات الكرٌستالٌة المثبتة على خلفٌة المقاعد وتكٌٌف عالً الجودة  ،باإلضافة إلى مقاعد خاصة
لذوي اإلعاقات  ،وتغطى جمٌع المنتجعات السٌاحٌة والفنادق والمراسى الخاصة ومقرها محطة فستٌفال
سٌتً على خور دبً  ،للحصول على خدمة التاكسى المابى االتصال على الرقم  8229292االسعار من 12
مساء .
درهم الى  111درهم عدد الركاب  ، 00ساعات العمل من  02صباحا الى 02
ً

اإلحداثٌة

الباص المابً
Water Bus
البراشوت المابً
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جُنً تحزٔح نمذي وصف طاعح فٓ خُر دتٓ تظفٕىح صغٕزي مغهمً لٕمح انرذكزج طرح دراٌم نهشخص
ٌَٓ تاألصم َطٕهح ومم تٕه ضفرٓ خُر دتٓ
اإلحداثٌة
N 25 15.702
E 55 18.504
اإلحداثٌة

E 55 07.932
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انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

الباص البرمابً
أو الباص العجٌب

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

عبارة عن باص برمابً ٌ ..أخذك بجولة لرؤٌة معالم مدٌنة دبً بالبر والبحر ابتداء من مركز برجمان  ..وٌلزم الحجز
المسبق  ..موقعة بجانب مركز برجمان على شارع الشٌخ خلٌفة بن زاٌد أو تقاطع شارع خالد بن الولٌد مع شارع
الشٌخ خلٌفة بن زاٌد ،الرحلة مدتها ساعة و نصف  ،تبدا عند الساعة العاشرة صباحا أو الواحدة بعد الظهر أو الرابعة
عصرا  ،سعر التذكرة للعابلة  292درهم للرحلة الصباحٌة و 001لرحلة الظهٌرة و العصر أما المفرد أعتقد 062
درهم )+97040191616( .

اإلحداثٌة
مدٌنة مدهش

فعالٌات موسمٌة ( تبدأ غالبا ً مع فعالٌات صٌف دبً ) تقع  :فً مركز معارض مطار دبً
اإلحداثٌة

شاطئ انجمٕزا انمفرُح

حدٌقة الممزر

E 55 22.923
E 55 11.644

اإلحداثٌة

فً منطقة الحمرٌه وبالتحدٌد فً الممزر...شاطا الحدٌقه حلو للتمشٌه...وفٌه شالٌهات الٌوم بـ012درهم ..وإذا أنت
من هوات الرٌاضات البحرٌه..تستطٌع تستأجر جت سكً ..على الشاطا خارج الحدٌقه أفتتحت سنة 0994م

اإلحداثٌة

متحف دبً

N 25 14.160
N 25 08.814

E 55 20.868

N 25 19.069

ٔحكٓ ذارٔخ اٌم االماراخ عامً َدتٓ خاصً  ،مكاوً فٓ تز دتٓ مماتم دُٔان انحاكم
اإلحداثٌة

حدٌقة زعبٌل

اإلحداثٌة

E 55 18.083

N 25 14.043

حدٌقة الحٌوانات
حدٌقة الصفا

اإلحداثٌة

E 55 15.388

N 25 13.357

اإلحداثٌة

E 55 15.000

N 25 10.919

لمحبً الدراجات النارٌة

منطقة البداٌر
اإلحداثٌة
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FAHAD AL-QURAISHI

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

المجمعات واألسواق فً دبً
السوق

التفاصٌل

دبً مول

أفتتح فً  4نوفمبر  2228وهو أكبر سوق فً دبً ٌحتوٌى على عالم تحت الماء  +صالة تزلج
وكذلك النافورة الراقصة التً تعمل من  6إلى  02لٌلً وٌوم الخمٌس تمتد الى الساعة  00مسا ًء

اإلحداثٌة
البحار مول

N 25 11.979

E 55 16.722

مقابل لدبً مول ٌربط بٌنها جسر فوق الماء ٌتمٌز بالمطاعم والكافٌات المطلة على النافورة الراقصة
اإلحداثٌة

الستً سنتر

ٌعد من أقدم المراكز التجارٌة وأكثرها أجتذابا ً للسواح وبمرافقه  :تسوق  +سٌنما  +العاب لألطفال  +مطاعم
على ردهتٌن

اإلحداثٌة
مردف سٌتً سنتر

N 25 12.737

E 55 24.514

ٌمكن مشاهدته من بعد من أماكن متعددة فً دبً وذلك ألن منحدر التزلج أو ما ٌعرف بسكاى دبً
(  SKI DUBAIالمدٌنة الثلجٌة ) والذي أصبح بمثابة علمة ممٌزة لمدٌنة دبً بأسرها حٌث ٌمكن
مشاهدتها من بعد وكأنها مجسم لطابرة بدون أجنحة فوق مبنى المول وٌضم (مطاعم  +كفً  +سٌنما
 +سكً دبً (الحدٌقه الثلجٌه)  +تسوق  +العاب)
اإلحداثٌة

مركز ابن بطوطه

E 55 19.933

افتتح مردف سٌتً سنتر فً  06مارس  ، 2202وٌتمتع المركز الجدٌد بموقع استراتٌجً عند ملتقى شارعً
اإلمارات وطرابلس ،وتبلغ مساحته  096ألف متر مربع ،وهو تابع لسلسلة أسواق الستً سنتر .

اإلحداثٌة

اإلمارات مول

N 25 15.056

N 25 06.978

E 55 11.875

تم تقسٌمه إلى عدة أقسام حسب البلدان التً زراها ابن بطوطه  ،حٌث ٌتخذ كل قسم الهندسة المعمارٌة
للبلد الذي تمثله سوق ضخم ٌمتاز بروعة تصمٌمه متعدد الثقافات ( الهندي والمصري واإلٌطالً
والفارسً وغٌرها ) وبمرافقه  :سٌنما ثلثٌة األبعاد imax
اإلحداثٌة

N 25 02.764

E 55 07.163

سوق جمٌل وبجوارة بحٌرة رابعة ٌمكنك استبجار قارب تكون رحله ٌسٌرة
الفستفال سٌتً ووتر فرونت سنتر

اإلحداثٌة
مركز وافً

مركز مٌركاتو

E 55 21.207

تسوق (اغلبه ماركات)  +مطاعم وكوفٌات  +العاب (( فٌه بٌت الرعب إذا تحبون مثل هالسوالف ))

اإلحداثٌة
دتٓ آَخ نٕد مُل
Dubai Outlet Mall

E 55 19.250
الموقع:شارع اإلمارات باالتجاه للقرٌة العالمٌة

اإلحداثٌة

N 25 04.490

E 55 23.930

تصمٌمة على الطراز االٌطالً وٌضم تسوق  +مطاعم  +سٌنما قرٌب من سوق جمٌرا على نفس الشارع

اإلحداثٌة

N 25 13.017

E 55 15.129
متنوع (اغلبه ماركات) ٌقع بعد جسر المكتوم

مركز برجمان

6

N 25 13.731

ٌبعد المجمع عن دبً حوالً  31دقٌقة  ،وخارج السىق يىجد مركز ألعاب األطفال الشهير “تشيكي شيز”

اإلحداثٌة
سوق جمٌرا

N 25 13.395

E 55 18.202

N 25 15.232

متخصص الى درجة كبٌرة فً اإلنتٌك والتحف وبعض الهداٌا  .وٌعد السوق والمدٌنة بكاملها تحفة
معمارٌة على الطراز القدٌم وتتوزع مطاعمه وجلساته على المجرى المابً الحالم ..الذي ٌربط بٌن
فندق القصر وسوق مدٌنة الجمٌرا وفندق السلم .وبه العدٌد من محلت الكوفً شب ذات الجلسات
2010

FAHAD AL-QURAISHI

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

الرابعة  ،واإلطللة الشاعرٌة  ،والمطاعم العربٌة  .وٌقع السوق فً مدٌنة جمٌرا الملصقة لمدٌنة
العاب واٌلد وادي  ،وبرج العرب  ،وفندق جمٌرا بٌتش
اإلحداثٌة
آب ذاَن مزدف
Uptown Mirdif
مركز الغرٌر

المارٌنا مول
التنٌن الصٌنً
dragon mart

سوق ناٌف

E 55 11.220

ٔرمٕش تظرأهح األَرَتٓ مفرُح فٓ انٍُاء انطهك فٓ َطط مىطمح طكىٕح َعهٕك اصٕاد االجُاء انثاردج نالطرمراع
تانرظُق .

اإلحداثٌة

E 55 25.449

سوق الحرة بجبل علً

القرٌة العالمٌة
Global Village

N 25 13.441

ٌقع فً شارع الرقة .

اإلحداثٌة
ٌقع على شارة الشٌخ خلٌفة
اإلحداثٌة
ٌضم السوق المصمم على شكل تنٌن  0912متجر توفر خدمات البٌع بالجملة والمفرق لمجموعة
واسعة من المنتجات الصٌنٌة المقلدة والرخٌصة ( وعلٌكم بالمكاسرة لألسعار ) .

اإلحداثٌة

E 55 25.081

N 25 10.534

سوق شعبً

اإلحداثٌة

E 55 18.771

N 25 16.298

سوق متخصص للجلبٌات المطرزة .

سوق عكاظ
سوق الذهب

N 25 08.001

اإلحداثٌة
اإلحداثٌة

E 55 17.887

N 25 16.252

اإلحداثٌة

E 55 04.247

N 24 59.679

وهً عبارة عن مهرجان كبٌر ٌحتوى على عشرات األجنحة للكثٌر من دول العالم  ،حٌث ٌزٌد عدد
الدول المشاركة عن أربعٌن دوله من كافة القارات  .وقد أقامت كل دولة مبنً خاص بها على النمط
المعماري السابد بها  ،وبداخل كل منها بضابع متعددة  ،ومطاعم  ،ومأكوالت تعكس الحٌاة االجتماعٌة
والثقافٌة  ،واالقتصادٌة لذلك البلد  .وتعد القرٌة مكان نموذجٌا لقضاء كافة أفراد األسرة ٌوما كاملً من
المتعة ٌرضى كافة األذواق  ،حٌث ٌوجد بالقرٌة كافة المعروضات والسلع التجارٌة تشبع كافة الرغبات
ومن مختلف بلدان العالم  ،كما أنها تعد المكان المثالً لمحبً اقتناء وشراء التحف حٌث سٌجد هؤالء
ضالتهم هناك فكل ما ٌتمنونه ٌجدونه فً المعارض المختلفة من كل البلدان .وٌوجد بالقرٌة العدٌد من
المطاعم  ،ومدٌنة ألعاب ن وٌقدم بها عروضا فلكلورٌة لكل البلدان المشاركة .وبحق فالقرٌة تعد من
األماكن التً ٌجب أن ٌهملها الزابر لدولة إذا ما تصادفت زٌارته وقت المهرجان .

ملحظات هامة عند زٌارة القرٌة  :تجنب زٌارة القرٌة فً أوقات العطل األسبوعٌة  ،أو
الرسمٌة  ،أو لٌلة العٌد  ،أو رأس السنة  .فهً تتحول إلى أمر ال ٌطاق من االزدحام لدرجة أن
الشخص ال ٌستطٌع أن ٌتحرك داخل السوق ( ) +9704624004
اإلحداثٌة
N 25 04.211
E 55 18.178
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إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

المطاعم والكافٌات فً دبً
أسم المطعم

اإلشادة

مطعم المنتهى

نوع الطعام
]أوروبً[

مطعم المحاره

نوع الطعام
] بحري [

مطعم اإلٌوان

نوع الطعام
]عالمً [

مطعم الدوار

نوع الطعام
]عالمً [

التفاصٌل

ملحظات

ٌقع على ارتفاع  022متر من سطح البحر مع مشهد خالب لمدٌنة دبً فً فندق برج العرب
(  112درهم للشخص ) .

ٌلزم الحجز المسبق

اإلحداثٌة

E 55 11.248

N 25 08.353

ٌتم الوصول إلٌه برحلة فً غواصة تستغرق  3دقائق محاط بحوض أسماك دائري ضخم
ٌشاهد من جمٌع أنحاء المطعم فً فندق برج العرب .

اإلحداثٌة

E 55 11.248

N 25 08.353

ٌطل على البحر وٌوفر منظرا خالبا للخلٌج العربً ٌ ،عكس الضٌافة العربٌة المتمٌزة مع
دٌكور مؤثر باأللوان الذهبٌة واألسود واألحمر ٌذكر بقاعات القصور الملكٌة لألٌام الخوالً
بجوار فندق برج العرب .

اإلحداثٌة

E 55 11.248

ٌلزم الحجز المسبق

ٌلزم الحجز المسبق

N 25 08.353

فً فندق حٌاة رٌجنسً دبً فً الطابق الـ  21وٌتمٌز هذا المطعم بأنه ٌدور حول نفسه مرة
كل ساعة وهو عبارة عن بوفٌه ٌومً (  212درهم للشخص ) .

اإلحداثٌة

E 55 18.215

N 25 16.709

عبارة عن عدة مطاعم وأبراج تطل على قناة أو بحٌرة فٌها مرسى للٌخوت ..المطاعم منها
(اإلٌطالً والهندي والعربً والصٌنً والمكسٌكً واألكلت البحرٌة ..الخ) .
(وٌفضل لو ٌكون فً المساء الجو ٌكون شاعري وأروع) ..ومنظر النافورة الراقصة جمٌل.

مطاعم مرسى
دبً
او ٌسمى المارٌنا

اإلحداثٌة
مطعم الدار

كبابن خاصة
للعابلت

مطعم األبرج

]عربً [

شارع جمٌرا  ...بعد الشاطا المفتوح وانت بإتجاه برج العرب سترى جهة الٌسار بناٌة بها
(( ماكدونلز  +شٌن ون (( مطعم الدار ٌقع فً هذه البناٌة فً الطابق األول .

اإلحداثٌة

مطعم صدف

فً مركز الستً سنتر

اإلحداثٌة
اإلحداثٌة

E 55 19.933
E 55 19.266

مطعم وحلوٌات
قٌصر

جمٌل وهادئ

فً منطقة القصٌص

مطعم ارسلن
فً دبً

كبابن خاصة
للعابلت

نوه الطعام إٌرانً

مطعم بارس
االٌرانً

كبابن خاصة
للعابلت

ٌوجد فً الممزر

8
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FAHAD AL-QURAISHI

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

رحله العشاء البحري ( جولة فً خور دبً )
عبارة عن عشاء على متن السفٌنة التً تتجول فً خور دبً لمدة ساعتٌن  .من  8:02إلى 02:02
السعر 022درهم (عشاء بوفٌة مفتوح ) وٌفضل الحجز مسبقا
الموقع :شارع السٌف بالقرب من مركز برجمان

مطعم البوم

اإلحداثٌة

E 55 20.073

N 25 13.887

نزهة العشاء البانورامٌة فً خور دبً مع عشاء فرٌد مع كل المكونات لمساء ساحر و ال ٌنسى  ، ،تشمل
ً
درجة
سفٌنة المطعم 062
الراحة األفضل  .ظهر ّ
السفٌنة تكنولوجٌا ال ّتقن ٌّة المتقدّمة األساس ٌّة لضمان ّ
مصنوع من ّ
الزجاج المضا ّد والعاكس لحرارة الشمس ٌ ,عطٌك رؤٌة صرٌحة لمنظر خور دبً بٌنما لم
تجربه أبدًا فٌما مضى (أوقات العشاء)  8.00مساءا  ..تفتح السفٌنة أبوابها..
ّ
 8.30مساءا  ..تتحرك السفٌنة  11.00مساءا  ..ترجع السفٌنة..
(الموقع) بر دبً  -شارع السٌف مقابل السفارة البرٌطانٌة
(األسعار) الكبار =  222درهم (شاملة العشاء) الصغار من  00 - 1سنة =  002درهم (شاملة العشاء)
الصغار من  1 - 2سنوات = مجانا ً

باتو دبً

اإلحداثٌة

E 55 18.504

240240222

24 0994994

N 25 15.702

الكـــافــٌــات
مقهى االطلل
ومقهى كان
زمان
مقهى الكوفة
التنور وكذلك
الموال
الكافٌه لثلجً
chilloutat

عند نفق الشندغة مع مناقٌش الصاج مع إطللة مباشرة على خور دبً

األكل اللبنانً  ،موقعه مقابل المستشفى األمرٌكً .

اإلحداثٌة

E 55 18.708

N 25 14.222

62درهم للشخص  ،لمدة 41دقٌقه فقط فً مركز تاٌمز سكوٌر بدبً بشارع الشٌخ زاٌد
ٌقدم لك لبس لشده البرد أضافه إلى كوب عصٌر (تجربه فٌه رابعة)

اإلحداثٌة

E 55 13.209

N 25 08.500

more cafe

فً دبً مول ولدٌهم جلسه خارجٕح مطهً عهّ انىافُرج انزالصح َتزج خهٕفح

كافٌهات سوق
الفٌستٌفال ستً

كافٌات ومطاعم على البحٌرة ومجاورة للسوق مع جولة بالقارب على بحٌرة السوق

9

اإلحداثٌة

E 55 21.207

2010

N 25 13.395

FAHAD AL-QURAISHI

ٓ فٍذ انمزٔـش/ إعذاد

ٓانذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دت

ًإحداثٌات الفنادق وبعض المعالم السٌاحٌة فً دب
الشـمـال

الشــرق

ًالمعلم السٌاح

م

ًإحداثٌات الفنادق فً دب
N 25 12.031
N 25 07.795
N 25 15.728
N 25 04.932
N 25 06.999
N 25 06.538
N 25 16.709
N 25 14.881
N 25 12.713
N 25 06.844
N 25 13.697
N 25 16.026
N 25 04.785
N 25 04.709
N 25 12.476
N 25 13.258
N 25 08.353
N 25 04.703
N 25 06.126
N 25 05.558
N 25 15.424
N 25 15.098
N 25 13.361
N 25 12.560
N 25 15.042
N 25 15.771
N 25 05.703
N 25 11.391
N 25 14.552

E 55 16.723
E 55 06.895
E 55 19.714
E 55 08.748
E 55 11.752
E 55 10.990
E 55 18.215
E 55 20.249
E 55 16.584
E 55 11. 578
E 55 15.552
E 55 19.205
E 55 08.179
E 55 08.081
E 55 16.338
E 55 17.349
E 55 11.248
E 55 08.574
E 55 10.249
E 55 08.952
E 55 17.353
E 55 17.695
E 55 21.221
E 55 16.480
E 55 17.760
E 55 19.284
E 55 09.212
E 55 16.471
E 55 17.906

N 25 05.698

E 55 09.039

FAHAD AL-QURAISHI

برج خلٌفة

0

فندق اتلنتس

2

Angsana Hotels & Resorts فىذق اوجٕظاوا

0

Marina View Hotel Apartment

4

فىذق أثض مُل االماراخ – انثزشاء

1

فىذق اتٕض انثزشاء

6

ٓفىذق حٕاج رجىظ

7

Le Meridien Fairway

8

فىذق رَس رٔحان

9

 فىذق رَس لاردن02
Regent Beach Resort 00
Landmark Riqqa Hotel 02
Oasis Beach Tower Hotel 00
Hilton Dubai Jumeirah Hotel 04
Shangri-la Hotel 01
Novotel World Trade Centre Dubai 06
 تزج انعزب07
Radisson SAS Residence-Marina 08
Grand Midwest Tower Hotel Apartments 09
The Westin Dubai Mina Seyahi Beach 22
 فىذق انظىذص طُٔرض نُمزٔذٔان20
Golden Sands Hotel Apartments 22
InterContinental Dubai Festival City Hotel 20
Hotel Emirates Grand 24
Xclusive Hotel Apartments 21
Hotel The Taj Palace 26

Arjaan by Rotana Dubai Media City 27
 فىذ لمز انذٔه28
 فىذق انكزامح29
Mirage Only Royal&One 02
2010

10

إعذاد  /فٍذ انمزٔـشٓ

انذنٕم انظٕاحٓ ( انمعانم َانرظُق َانرزفٕح ) فٓ دتٓ

Ramada Chelsea Hotel Al Barsha 00

E 55 12.226

N 25 06.507

Only & One Royal Mirage 02

E 55 09.039

N 25 05.698

0
2
0
4
1
6
7
8
9
02
00
02
00
04
01

إحداثٌات أخرى فً دبً والشارقة وأبوظبً وما جاورها
E 55 08.208
مزطّ دتٓ
E 55 17.177
ارض المعارض
E 55 19.714
مكتب عرب لنك Link Arab
E 55 12.999
مزكش جُٔم نهرجمٕم
E 55 22.606
معارض دتٓ نهظٕاراخ  -انعُٔز
E 55 18.960
مكرة صزافً مه طهظهً uae exchange
E 51 34.267
منفذ البطحاء – الغوٌفات  ( -الحدود السعودٌة اإلماراتٌة )
E 55 50.146
مىفذ طهُِ ( انحذَد انظعُدٔح انمطزٔح )
E 54 36.460
عالم فٌراري فً أبوظبً (تبعد 022كلم عن دبً وٌوم االثنٌن مغلق دابما ً)
E 55 22.945
فندق جولدن تولٌب الشارقة
E 55 41.772
مركز حٌوانات شبه الجزٌرة العربٌة بالشارقة !
E 55 22.567
عٌن اإلمارات بالشارقة ! (العاب)
E 55 23.903
بحٌرة خالد بالشارقة
E 55 23.903
مٕغا مُل بالشارقة !
مول سٌتً سنتر بالشارقة
E 55 39.375

N 25 33.782

E 55 31.231

N 25 19.205

 06مطــار الشارقـــة الدولً

N 25 04.358
N 25 13.525
N 25 15.728
N 25 10.226
N 25 10.319
N 25 16.478
N 24 07.986
N 24 44.138
N 24 29.000

N 25 19.356
N 25 16.997
N 25 19.369
N 25 20.708
N 25 20.708

07

أمتىن لكن رحلت سعيدة
وال تٌسىًي هي صاحل دعىاتكن
حمبكن فهد القريشي  /الرياض 0202م
] سبحاًل اللهن وحبودك أشهد أى ال إله إال أًت أستغفرك وأتىب إليل [
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