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دبي وأبوظبي

بين الصحراء والبحر تمتد دولة اإلمارات العربية في تناغم بين مكونين :الجانب المتألق المتأجج
الذي ينمو بوتيرة غير مسبوقة في شتى المجاالت ،من ناطحات السحاب واألبراج إلى مراكز
التسوق العمالقة التي تحفل بالمحالت العالمية والمطاعم الراقية ناهيك عن الجزر الرائعة
والمستحدثة من صنع البشر.
أما الجانب التراثي فيظهر في المدن القديمة حيث األزقة الضيقة والمساكن واألسواق التقليدية.
وفيما يلي دليلنا لدولة االمارات العربية المتحدة فإذا كنتم تخططون لرحلة إسترخاء او رحلة إثارة
او رحلة تجمع بين االثنين معا ،فان خبرائنا على إستعداد لتنظيم وتقديم أفضل اإلقتراحات التي
تعرفك الى أفضل ما في هذا البلد المفعم بالحيوية.
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دبي

استكشف
تشتهر مدينة دبي بكسر األرقام القياسية العالمية في مجال اإلنجازات المعمارية الكبرى ،بالمباني
التي ترتفع قرابة الكيلو متر في السماء إلى الجزر االصطناعية ،والكثير من األعمال المدهشة في
دبي  .في ما يلي مجموعة من االقتراحات المفضلة لدينا للقيام بها في المدينة – يمكنكم
االتصال بنا للحصول على مزيد من التوصيات.

سكي دبي
مجمع اإلمارات  ،شارع الشيخ زايد
مع إمكانية الوصول إلى  22،500متر مربع من الثلوج داخل المجمع ،يمكن لزوار أول منتجع
داخلي للتزلج في الشرق األوسط االستمتاع بالتزلج على الثلج على مدار السنة ضمن خمس
مسارات تختلف في مقدار الصعوبة والطول (أطول مسافة  400متر ) .مالبس ومعدات التزلج
ً
أيضا متاحة عند الطلب .ومع كونكم في المجمع
متوفرة ومتضمنة برسم الدخول .دروس التزلج
فإننا نوصي بزيارة افاالنش كافيه لتناول الكريب التقليدي.

“وايلد وادي" لأللعاب المائية
شارع جميرا
مناسب للعائالت والذين يحبون المغامرة .هذا المعلم السياحي المشهور يقع مقابل برج العرب
ً
نوعا من المغامرات بما في ذلك برك
ويتميز بطابع الفولكلور العربي .يمكن للزوار التمتع بثالثين
األمواج  ،والزالجات وركوب األمواج االصطناعية.وهناك ثالثة مطاعم لتلبية طلبات الزوار الذين
ً
ً
ً
أيضا ،هناك ليلة مخصصة للسيدات فقط ،مرة
طويال في المنتجع على مدار السنة.
وقتا
يقضون
واحدة في األسبوع.

متحف دبي
قلعة الفهيدي
يقع المتحف ضمن قلعة شيدت في أواخر القرن الثامن عشر ويعتبر أقدم مبنى في دبي .هذا
المتحف يتيح للزوار اكتشاف تاريخ وحضارة وتقاليد الشرق األوسط من خالل نماذج وعروض لنمط
الحياة .تفسير وشرح باللغة اإلنجليزية متوفر على أعمدة وجدران المتحف ،ويمكنكم زيارته سبعة
أيام في األسبوع.

مسجد الجميرا
طريق جميرا
مفتوح للمسلمين وغير المسلمين وهو من أكبر وأبهى المساجد في دولة اإلمارات العربية
المتحدة .إلى جانب موقعه القريب من البحر ،فهو بناء جميل محاط بمنصات الزهور ومآذن شامخة
في السماء .بعد مشاهدة معالم المسجد الرائعة ،وخاصة في الليل يمكن للزوار القيام بجولة
ضيافة في مركز الشيخ محمد للتعرف على الحضارة المحلية.
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برج خليفة
بوليفارد الشيخ محمد بن راشد
ً
مترا في السماء سوف يكون في مدى
يجب عليكم زيارة أطول برج في العالم .بإرتفاع 830
رؤيتكم أينما كنتم في المدينة .هناك الكثير من المحالت والمطاعم ضمن المبنى الذي هو على
شكل اإلبرة ،وقمة اإلثارة هي في مطل المشاهدة في الدور  124من المبنى.

جزيرة النخلة جميرا
هذه الجزيرة االصطناعية على شكل أغصان النخيل أضحت رمز المدينة عقب إتمام العمل بها في
العام  2008والتي أضافت مساحة  78كيلومتر إلى مساحة الساحل .تشكل أغصان النخيل شوارع
ً
أيضا فنادق فخمة منتشرة
سكنية طويلة تمتد على جانبيها فيالت مع شواطيء خاصة .وهناك
حول الجزيرة تتضمن مراكز تسوق ومطاعم راقية.

البستكيه
على طول منطقة الشنداغة ،تقع أقدم منطقة سكنية في دبي حيث األزقة الضيقة التي تستحق
زيارة استكشافية بعد الظهر .والبد للزوار من مالحظة أبراج الرياح فوق كل منزل والتي كانت
تشكل وسيلة التبريد الوحيدة للمنازل .هذا إلى جانب المساجد والمحالت والعديد من المنازل
ً
أيضا على األسواق والمقاهي.
المبنية من أحجار الجير والمرجان والتي تحتوي

جوالت الصحراء
بما أن المدينة محاطة بناطحات السحاب ،فإنه من السهل نسيان أن هناك صحراء لالستكشاف.
نحن نؤمن حجوزات لجوالت الصباح المبكر وجوالت المساء إلى أماكن السفاري الفريدة من
نوعها والتي نوصي بها بشدة .اتصلوا بنا لتأمين خدمات إضافية كعشاء المشويات عند الغروب،
والرقص الشرقي ،وركوب الجمال والسباقات ،وكذلك المبيت في الخيام البدوية التقليدية.

أحسن شواطيء السباحة
الجميرة
تعتبر هذه الثالثة كيلومترات من الرمال ،األشهر في العالم بفضل المبنيين الذين يحدانها من
جهتين ،برج العرب بشكله الشراعي وفندق شاطيء الجميرة .مناسب للعائالت  ،والمياه الهادئة
ً
أيضا ،مراكز لخدمات الشواء
و غير العميقة مراقبة من قبل فريق من المنقذين .تنتشر في محيطه
والرياضات المائية ،ومواقف سيارات قريبة.

حديقة الممزر
ً
أيضا
باإلضافة إلى الحدائق الملونة توجد مالعب لألطفال ،وأحواض سباحة ومقاهي .وهناك
خمسة شواطيء في هذا المجمع الترفيهي .في كل شاطيء أماكن لتغيير المالبس واالستحمام
وأماكن مميزة للتنزه مع وجود لمنقذي سباحة كل الوقت .لمزيد من الرفاهية يمكن الطلب من
مندوبي “نمط الحياة” حجز كابينة خاصة تتوفر فيها كامل التسهيالت.

جبل علي
ً
خيارا من الشواطيء األخرى في
إن عدم وجود التسهيالت الكاملة جعلت من هذا المنتجع أقل
دبي ،خاصة بسبب امتالك الفنادق الكبيرة للمساحات الموازية لها .ومع ذلك فإنه من السهل على
الزائر إيجاد مساحات واسعة من رمال الشاطيء حيث المياه الصافية والقليلة العمق والممتدة
على مئات من األمتار وحيث يمكن مشاهدة جزيرة النخل .هذا المكان مناسب جدا للعائالت.

4

أفضل مضامير رياضة الغولف
مضمار المجلس في نادي الغولف لالمارات
هضبة اإلمارات رقم 3
إن المضمار المعروف باسم “معجزة الصحراء” هو أهم وأول مضمار عشبي للغولف في المنطقة
ً
بيئيا .لقد أضحى
والذي برهن أن رياضة الغولف يمكن أن تمارس في أكثر األمكنة غير المالئمة
ً
مقصودا ،وخاصة لقرب (المسار – خمسة) من البحيرة.
المضمار

نادي دبي للغولف واليخوت
ميناء سعيد
ً
تحديا .منذ إعادة تأهيله عام
تأسس عام ، 1993هو من أقدم المضامير في المدينة وما يزال األكثر
 2005أصبح األهم من حيث الموقع وأشكال الحفر.

مونتغومري
هضبات اإلمارات 3
هذا المضمار المفتوح والواسع للبطوالت يتخذ موقعه بين الحدائق والبحيرات اإلصطناعية
الكبيرة .صممه “كولين مونتغومري” والراحل “ديزموند مويرهيد”  .يحتوي على بعض الحفر غير
العادية مثل (الثالثة عشرة) التي هي بشكل اإلمارات العربية المتحدة .جناح الضيافة يحتوي على
 21غرفة للضيوف ومسبح ومطعم فاخر.

أماكن التسوق
المواطنون والسياح والوافدون عادة ما يرتدون أفخر المالبس ويبدون في أبهى حلة عند خروجهم
في المساء .لقد اخترنا لكم مجموعة من أفضل المحالت المستقلة والمتواجدة في المجمعات
التجارية.

بيوت األزياء
بامبه
 142طريق شاطيء الجميرة
محاط بالمفروشات التراثية و 1950صورة ولوحة معلقة على الجدران .هذه البقعة ذات األرضية
الخشبية هي المكان األفضل للحصول على مالبس وإكسسوارات كالسيكية .جميع المعروضات
أختيرت بعناية ومجموعات الصيف الملونة مدهشة.

بووم اند ميلوه
الطابق األول  ،سوق اإلمارات
يعتبر أول محل لألكسوارات الراقية التي افتتحت في دبي .حتى اآلن ليس هناك محل مستقل
يضاهيه في اختيار مقتنايته من الشنط اليدوية ،المجوهرات ،واألحذية .يركز المحل على مصممين
غير معروفين وعلى مجموعات لم تشاهد في أي مكان أخر في دولة اإلمارات.
5

بوليتس اند باترفاليز
سوق مركاتو ،طريق شاطيء الجميرا
ً
ً
جوا من التألق والشعور
كليا تضفي
خشب األرضيات األسود والجدران والمفروشات البيضاء
باالسترخاء على المحل الفسيح ،وهو المكان األمثل الختيار مالبس للحفالت .كما باإلمكان اختيار
أرقى أنواع النظارات ومالبس الصيف التي تناسب العطالت.

جيسون وو
المصمم األمريكي للمعروضات اكتسب شهرة عالمية حين ارتدت “ميشيل أوباما” مالبس من
ً
دائما من أحدث صيحات الموضة.
تصميمه ،كما أن مجموعاته هي

ويست ال اي
سوق سانسيت ،الجميرا
يجمع المحل ماركات مشهورة من كافة أنحاء العالم بما فيها (بيك اند بريدج) (ستايلستوكر) و
(هاوس اوف هارلو)  .هذا المحل هو أحدث اإلضافات لمعالم المدينة .الموظفون الودودون
ً
ً
مريحا لتجربة التسوق.
مكانا
وبساطة المكان تجعله

المتاجر ذات األقسام المتعددة
ساكس فيفث أفنيو
مركز البرجمان  ،طريق خالد بن الوليد
أكبر ثاني فرع خارج الواليات المتحدة األمريكية .الطابق األول يحتوي على مواد التجميل
والعطورات والطابق الثاني هو حيث تجد خطوط الموضة امثال (ميسوني) (برادا) و (الكساندر
ً
دائما مواسم تخفيضات ثابتة.
ماكوين)  .األسعار ال تختلف عن بقية الفروع االمريكية ويوجد

غاليري الفاييت
مركز تسوق دبي
طبقا لما هو متوقع من أكبر المخازن المتنوعة في دبي  ،فإن المتجر حافل بأزياء الموضة
الراقية .في كل من أدواره الثالثة هناك اخر صيحات الموضة وأيضا جناح تصميم داخلي رائع،
حيث تعرض قطعة واحدة فقط من كل نوع.

هارفي نيكولز
مركز تسوق اإلمارات
إن تواجد محالت الترف اللندني هي من األمور المعهودة في دبي وهي من بديهيات جوالت
التسوق الجادة .هناك العديد من الخطوط المصممة من قبل مصممين بريطانيين ،إضافة إلى
جناح تصميم داخلي للمصمم رالف لوران.

مركز الذهب واألماس
طريق الشيخ زايد
هناك تسعون محل مجوهرات في المجمع حيث تنتمي جميع المعروضات الى أهم أنواع
الساعات والمجوهرات“ .كارا” هو المحل األكثر شعبية وقد تم تحديثه وإضافة خدمة إصالح
الساعات وإستبدال األحجار الثمينة في الخواتم والعقود .ويحتوي المكان على منطقة مظللة
فيها العديد من المقاهي والمطاعم.
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مراكز التسوق
مركز تسوق دبي
أكبر مركز تسوق في العالم يحتاج إلى نصف يوم من االستكشاف على األقل .المعالم المفضلة
لدينا تتضمن (كيد زانيا) وهو مركز تعليم صغير حيث يتعلم األطفال ممارسة أعمال الكبار باستعمال
ً
أيضا أكبر النوافير الموسيقية العالمية.
نقود غير حقيقية وتمثيل أدوار االختصاصيين .وهناك

مركز تسوق اإلمارات
من اشهر المراكز وذلك الحتوائه على مركز التزلج الداخلي .إن العدد الكبير للمحالت ومراكز
ً
سنويا وتتوفر مراكز خدمة الزوار
الترفيه والمطاعم في المركز تجذب أكثر من ثالثين مليون زائر
ً
أيضا سوبرماركت كارفور لبيع المأكوالت
لترشد المتسوقين إلى األماكن المطلوبة .هناك
واألساسيات األخرى.

ميركاتو
طريق شاطيء الجميرا
هذا المركز الصغير ،المتجدد وذو الطابع “البندقي” يقع في أكثر األماكن خصوصية في المدينة .
ً
ً
مطعما ومجمع قاعات
محال لمصممين من أعلى مستوى ،ويتضمن ستة عشر
يحتوي على تسعين
ً
شعورا باالنتعاش.
سينمائية .السقف الزجاجي العمالق يضفي على المركز

أبوظبي
استكشاف

قلعة المقطاع
عمر هذه القلعة القديمة يناهز المائتي عام ويمكن مشاهدتها عند االقتراب من جسر المقطاع
في اتجاه جزيرة أبوظبي .كانت القلعة تستعمل كمركز مراقبة للغزاة في ذلك الزمن .القلعة
شهدت عدة تجديدات مع مرور الوقت وهي معلم ثمين لتاريخ أبوظبي.

دهو للرحالت البحرية
المثلى لرؤية األماكن السياحية في مياه الخليج الجميلة والعديد من
رحالت الدهو هي الطريقة
َ
الجزر المنتشرة حول المدينة .هذه المراكب بتصميمها القديم مكونة من مراكب خشبية تقليدية
كانت تستعمل من قبل التجار في قرون غابرة ،ولكن مراكب الدهو الحديثة ذات الطابع القديم
تتوفر فيها أحدث التسهيالت كأجهزة المالحة عبر األقمار الصناعية وغرف األستراحة النوعية .إن
رحالت مراكب الدهو قد باتت معروفة لدى السياح نظرا لجوها المريح والممتع
.
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القرية التراثية
تقع القرية على الرصيف المائي في وسط مدينة أبوظبي وهي مصممة كمتحف حي إللقاء
الضوء على تاريخ البالد .المعروضات تتضمن تفاصيل عن عادات ونمط حياة البدو ،وكذلك عن
بعض العادات المستخدمة في أعمال الزراعة والتجارة والصيد من قبل أمم اخرى  .الموقع يعرض
نماذج عن الخيام ،المحاكم ،وسائل الري القديمة ،وورش العمل حيث كان الصناع اليدويون
يمارسون أعمالهم .وأكثر من هذا هناك متاجر لبيع التذكارات حيث توجد أيضا الفخاريات األصلية
والبهارات.

حديقة خليفة
أفضل مكان لالسترخاء والمرح واللهو في أبوظبي .تقع في منطقة المطار ،خلف المطار القديم.
ً
أيضا وهو يوفر الكثير لكافة أنواع الزوار .يتضمن ممرات
هذا المعلم مخصص للسكان وللسياح
كبيرة مزروعة بشكل جميل ،قاعة اجتماعات مركزية ،متحف بحري ،ركوب نفق الزمن ،قطار سكة
واحدة ،مسرح مدرج ،قاعة احتفاالت ،حديقة للنساء واألطفال ،مدينة مالهي ،مسجد وحديقة
ً
سيرا على األقدام حسب رغبة الزائرين.
إسالمية .يمكن التجول في المكان بواسطة القطار أو

عالم البحار (ياس)
ً
نوعا من
أول مركز مائي عمالق في اإلمارات .مغامرات مائية ال تنسى للجميع .المركز يوفر 43
وسائل الترفيه والجذب ،خمسة منها فريدة في نوعها لم تشاهد ً
أبدا في أي عالم بحار أخر .تجربة
فريدة في الغوص الستخراج اللؤلؤ حسب الطرق التقليدية المتبعة لدى الغواصين اإلماراتيين
األوائل ،باإلضافة إلى مسابقات البحث عن الكنز التي تحفز روح البطولة لدى المتسابقين.

متحف حديقة خليفة
المتحف يوفر معلومات عن تاريخ وحضارة أبوظبي ،منذ القدم وحتى الوقت الحاضر .رحلة قطار
عرضا ً
ً
حيا للتاريخ من خالل مناظر ،أصوات ،وروائح الماضي.
السكة الواحدة تقدم

حديقة المطار القديم
تقع الحديقة على أطراف جزيرة أبوظبي بمحاذاة الرصيف البحري .هذه البقعة الهادئة مثالية
ً
ً
أيضا منطقة العاب
وقتا لالسترخاء بجانب البحر ومشاهدة المناظر الخالبة .الحديقة توفر
لمن ينشد
لألطفال وحدائق تسر الناظرين .باإلضافة إلى ذلك فهي تضم أكبر سارية علم في العالم

.
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جامع الشيخ زايد الكبير
هذا العمل الهندسي الرائع أطلق عليه اسم الشيخ زايد بن سلطان ّال نهيان  ،مؤسس وأول
رئيس لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهو المكان الذي دفن فيه .ويغطي الجامع مساحة
واسعة بين جسر المصفح وجسر مقته.

الكورنيش
هذه المنطقة البهية من المدينة معروفة بنوافيرها وبطريقها البحري المرصوف باالشجار الذي
يطوق المدينة وأبنيتها الحديثة التي تطل على البحر .استمتع بمشاهدة الحدائق المليئة بالزهور
واألبنية الشاهقة الحديثة في جولة على األقدام  ،من الشرق إلى الغرب ،او استمتع بجولة في
مركب الدهو التراثي ومشاهدة تغير المناظر الرائعة عند األفق والحدائق والنوافير.
تقع حديقة الكورنيش في الجانب الشرقي لجزيرة أبوظبي وهي مكان مثالي لصيد األسماك
ومراقبة الطيور.

فندق باالس اإلمارات
فندق السبع نجوم الرائع هو أحد أهم معالم ابو ظبي ومقر للعديد من األنشطة الثقافية والفنية.
الفندق مجهز بمركز ضخم للمؤتمرات ويضم حدائق واسعة وأشجار النخيل والنوافير .يستقبل
الفندق غير المقيمين فيه للتمتع بالمزايا المتوفرة فيه.

قصر الحصن
ً
أيضا باسم القلعة القديمة أو البيضاء .هذا القصر هو أقدم بناء تاريخي في أبوظبي
معروف
ويعود تاريخ بنائه إلى العام  1739م .يقع القصر في شارع الشيخ زايد األول ،في وسط أبوظبي.
ً
ً
ً
وحكوميا حتى عام  .1966القلعة غير مفتوحة للزوار ولكن باإلمكان
ملكيا
مقرا
وظل هذا القصر
التقاط الصور من األرض المحيطة بها .فناء القلعة مجهز بمركز ثقافي يستضيف العديد من
ً
سنويا.
االحتفاالت الموسيقية والسينمائية

متحف العين الوطني
المكان األمثل الكتشاف مزيج من أصول وتقاليد وحضارة سكان أبوظبي .المتحف ينقسم إلى
ً
أيضا قسم ثالث لعرض
قسمين :قسم علم اآلثار القديمة وقسم علم السالالت البشرية .وهناك
وبيع هدايا مصنوعة باليد على الطراز القديم.
المعروضات في قسم علم اآلثار تتضمن السيوف ،القوارير ،أدوات الحفر ،أواني حجرية ،أصداف،
وفخاريات ،تتراوح أعمارها ما بين العصر الحجري حتى الحقبة اإلسالمية بما يقدر بآالف السنين.
قسم السالالت البشرية يتضمن المخلفات األثرية التي شكلت خصائص الحضارة المحلية .قسم
الهدايا يتضمن مجموعات مجوهرات نسائية ،أدوات زراعية تقنية ،ومصنوعات يدوية .قلعة
السلطان أو القلعة الشرقية تقع مقابل متحف العين الوطني وتعتبر زيارتها تكملة لجولة المتحف.
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حدائق هيلي األثرية
ً
ً
أثريا وحديقة
جانبا
تقع على بعد عشرة كيلومترات من العين باتجاه أبوظبي .المنطقة تتضمن
ً
أيضا مصنوعات يدوية من العصر البرونزي  .بعض القطع المستخرجة من األرض
عامة ،وهناك
تشابه الموجودة في متحف العين والتي تمثل دليال جيدا للحضارة والتقاليد.

حديقة الحيوانات وحوض األسماك في العين
ً
ً
مهما
موئال
هي واحدة من أهم حدائق الحيوانات في دولة اإلمارات وهي معروفة بكونها
للحياة البرية .في هذا المكان يمكن مشاهدة أنواع مثل الظباء العربية والغزالن والحياة البرية
المحلية .أفضل طريقة الستكشاف المكان هي جولة في القطار حيث باإلمكان مشاهدة مناظر
مشوقة في أكبر حديقة حيوانات في منطقة الخليج.

مجمع الدالفين الخاص
دبي
ً
شخصيا مع هذه الثدييات الذكية
مجمع خاص للدالفين في أتالنتس دبي حيث يمكن التفاعل
الودودة في حوض خاص

نادي طائرات الهليكوبتر الخاص
دبي
جوالت خاصة على متن طائرات الهليكوبتر حيث التمتع بتجربة ال تنسى بمشاهدة مدينة دبي
ً
عالميا ،برج العرب ،وجزر النخيل الخالبة في
بعيون طائر .الجولة تتيح رؤية برج خليفة المشهور
الجميرة .جوالتنا التحليقية هذه تتيح مشاهدة واضحة وفريدة من نوعها لمدينة دبي.

عشاء خاص في الصحراء
عشاء خاص على ضوء الشموع في ركن منعزل في الصحراء حيث الخيمة الخاصة تضاء بالمشاعل
على الطريقة العربية التقليدية .وجبة تحت النجوم مع اختيارات من المطبخ الشرقي.
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