هدايـــــا األحـــالم
Our Dream Gifts

هدايـــا األحـــالم
Our Dream Gifts
 اخترنا لك أفضــل الخدمات التي تجعل،ألنــك تســتحق االســتمتاع بعطلــة مثاليــة تُجــدد فيها نشــاطك
.مــن عطلتــك المقبلة عطلة ال تُنســى
We believe that your next holiday should be flawless, that’s why we leave no
stone unturned in providing you with perfection in every service.
.تبدأ كل عطلة بمجموعة متميزة من الهدايا منا وهي
Every holiday should start with gifts. Here are ours.

واي فاي

Adaptor

مشرف خدمة النزالء

صندوق لألمانات

Guest Experience Maker

تخزين الحقائب

Luggage Storage
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محول كهربائي

WIFI

Safety Box Deposit

7/24 خدمات االستقبال

Concierge Services 24/ 7
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إقامتــك على طريقتــك
مع عروضنــا االستثنائيـــة.

استمتع بخدماتنا المصممة من أجلك أنت ،وذلك عن طريق
االتصال بمشرف خدمة النزالء الذي تسره اإلجابة على جميع
استفساراتك على مدار الساعة!
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Customize your stay
with our Dream Deals.
Take advantage of the bespoke services we can
provide you, simply by contacting your Guest
!Experience Maker. Available 24 hours a day
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أشهى المأكوالت
Glorious Food

أشهى المأكوالت
Glorious Food
 وتعكس خدمات. المحليــة والعالمية،ال شــك أن دبــي تجمــع الذواقــة مــن أنحــاء العالم للتلذذ بأشــهى المأكــوالت اللذيذة
.الطعــام التــي نقدمهــا هــذا التنــوع وأفضــل مــا تجود به هذه المدينة النابضــة بالحياة من خيرات
Dubai is known around the world as an international hub for haute cuisine, fusion and eclectic
delicacies. Our food services are up to par with the best this city has to offer.

اإلفطار
Breakfast
مقدم من
Provided by

 نستطيع تحضير مجموعة من ألذ المأكوالت الشهية.أهم وجبة في اليوم محضرة على األصول
 ما عليك سوى طلب كل ما تشتهيه.حسب اختيارك بأيدي أفضل الطهاة من فئة الخمس نجوم
 وسوف يقوم مشرف خدمة النزالء بتوصيل إفطارك،قبل الساعة السابعة من مساء اليوم السابق
. درهم لألطفال٤٠  درهم إماراتي للشخص الواحد و٦٥  فقط مقابل،حتى عتبة بابك
The most important meal of the day – prepared expertly. A mouth-watering
selection of breakfast delicacies can be prepared by our 5 star chefs. Simply order
what you’d like before 7.00pm the previous day, and your Guest Experience
Maker will deliver it to your door, from as little as AED 65 per person / 40 for kids.

التسوق
Grocery Shopping
سنوفر عليك عناء التسوق لشراء المواد الغذائية سواء كنت تخطط للذهاب في نزهة
.أو ترغب في شراء بعض المرطبات
Allow us to visit the local supermarket for you. If you need food for a picnic,
for a day out or simply to stock up on daily refreshments, we’ll do the
shopping for you, so you don’t have to.

نزهة في دبي
Dubai Picnic

AED/درهم

80

 كورن فليكس، فواكه موسمية، زجاجة عصير،لتر1.5  زجاجتي مياه سعة2
2 x 1.5L water bottle, juice bottle, seasonal fruits, cornflakes.

وجبة العطالت
Holiday Kitchen

AED/درهم

185

، فواكه موسمية، زجاجة عصير1 ، زجاجة حليب1 ، علب كوكا6 ،لتر1.5  زجاجات مياه سعة3
. علبة موسلي1 ، علبة تونة1 ، صلصة طماطم1 ، علبة سباجيتي1 ،خضروات موسمية
3 x 1.5L water bottle, 6 coca cans, 1 bottle of milk, 1 bottle juice,
seasonal fruits, seasonal vegetables, 1 spaghetti box, 1 tomato sauce, 1
tuna can, 1 box of Muesli.
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أشهى المأكوالت
Glorious Food

قهوة النيسبرسو
Nespresso
كبسوالت
5 Capsules

كبسوالت
10Capsules

كبسوالت
15Capsules

كبسوالت
20Capsules

AED/ درهم17

AED/ درهم45

AED/ درهم32

AED/ درهم58

الشيف الخاص
Private Chef
 التي،ســيقوم الشــيف الخــاص بتحضيــر ألذ المأكوالت المحليــة والعالمية
 يرجى فقط التأكد من طلب هذه،تشــبع حواســك في أي وقت من اليوم
. ســاعة48 الخدمة قبل
From delectable regional fare to international favourites, your very
own chef can prepare meals to your liking at any time of the day,
just make sure to request for one 48 hours in advance.
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الخدمة الشاملة
All-Around Care

خدمات السائق الخاص
Chauffeur Services

الخدمة الشاملة
All-Around Care

 درهم في الساعة120 ابتداء من
ً
From AED 120 per hour.
يوم
1/2 Day

 بل نقدم جميع الخدمــات وأفضلها على اإلطالق في،ال تقتصــر خدماتنــا علــى تلــك المقدمــة فــي منزلــك

AED/ درهم450

.جميــع أرجاء المدينة

يوم كامل
Full Day
AED/ درهم800

) ساعات8(  يوم كامل،) ساعات4(  يوم2/1*

Attentive, courteous and timely, we don’t just pride ourselves on the services we can
provide at your residence, we excel at all provisions throughout the city.

*1/2

day (4 hours), full day ( 8 hours)

خدمة التوصيل من المطار
Airport Transport

المطار
Airport

الوجهة
Destination
داون تاون
Downtown

دبي
Dubai

دبي مارينا
Dubai Marina

 أشخاص1-4 Pax
السعر
Sell
AED/ درهم150
AED/ درهم220

الشارقة
Sharjah
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السعر
Sell

داون تاون
Downtown

AED/ درهم200

دبي مارينا
Dubai Marina

AED/ درهم270

الوجهة
Destination
داون تاون
Downtown

AED/ درهم250

دبي مارينا
Dubai Marina

 أشخاص4-6 Pax
السعر
Sell

الوجهة
Destination

المطار
Airport

AED/ درهم190

نخلة جميرا
AED/ درهم230
AED/ درهم260
Palm Jumeirah
سيارة إضافية للحقائب
AED/ درهم80
Additional car for luggage

 أشخاص1-4 Pax
المطار
Airport

 أشخاص4-6 Pax
السعر
Sell

جبل علي
Jebel Ali

 أشخاص1-4 Pax
السعر
Sell
230

AED/ درهم260

AED/ درهم220

AED/ درهم250

نخلة جميرا
AED/ درهم150
AED/درهم190
Palm Jumeirah
سيارة إضافية للحقائب
AED/ درهم100
Additional car for luggage

 أشخاص1-4 Pax

 أشخاص4-6 Pax
السعر
Sell

الوجهة
Destination

السعر
Sell

AED/ درهم240

داون تاون
Downtown

AED/ درهم690

AED/ درهم780

AED/ درهم300

دبي مارينا
Dubai Marina

AED/ درهم660

AED/ درهم750

نخلة جميرا
AED/ درهم280 AED/ درهم310
Palm Jumeirah
سيارة إضافية للحقائب
AED/ درهم100
Additional car for luggage

المطار
Airport

 أشخاص4-6 Pax
السعر
Sell

أبوظبي

Abu Dhabi

نخلة جميرا
AED/ درهم450 AED/ درهم570
Palm Jumeirah
سيارة إضافية للحقائب
AED/ درهم150
Additional car for luggage
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الخدمة الشاملة
All-Around Care

تأجير السيارات
Ride Rentals
Economic Cars السيارات االقتصادية

Price

Toyota Camry (Cap.4) ) أشخاص4( تويوتا كامري

AED/ درهم250

Nissan Sunny (Cap.4) نيسان صني

AED/درهم

Toyota Previa (Cap.7) ) أشخاص٧( تويوتا برفيا

AED/ درهم800

150

Sport and 4x4 ٤x٤ رياضية و
Dodge Challenger (Cap.2) )دودج شالنجر (شخصان

AED/درهم1400

Nissan Patrol Platinum نيسان بيترول بالتينوم

AED/درهم1000

Dodge Charger دودج شارجر

AED/ درهم650

Range Rover Sport رانج روفر رياضية

AED/درهم1400

Citadine chic السيارات األنيقة
Maserati Quattro V8 v8 مسراتي كواترو

AED/درهم1400

Audi A8 A8 أودي

AED/ درهم1700

BMW 7 Series  سيريز7 بي ام دبليو

AED/ درهم1800

Audi A6 A6 أودي

AED/درهم1400

BMW 5 Series  سيريز5 بي ام دبليو

AED/درهم1400

Luxury Fleet األسطول الفاخر
Rolls Royce Wraith رولز رويس ريث

AED/درهم

3500

Lamborghini Aventador لمبورغيني أفنتادور

AED/درهم

5000

Rolls Royce Phantom رولز رويس فانتوم

AED/درهم

4500

Lamborghini Huracan لمبورغيني هوراكان

AED/درهم

3500

Ferrari 488 ٤٨٨ فيراري

AED/درهم

4500

أسعار يومي ًا
Prices Per Day
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الخدمة الشاملة
All-Around Care

خدمات المساعد الشخصي
Butler Services
مســاعد شــخصي مخصص لمســاعدتك على تلبية جميع
.احتياجاتــك طوال اليوم
Your very own butler; a dedicated personal assistant
who can help you with whatever you need
throughout the day.
يوم
1/2 Day

AED/ درهم400

خدمة ترتيب المالبس
Unpacking
حقيبة
1 Luggage

AED/ درهم45

*
للحقيبة
luggage

*Per

يوم كامل
Full Day
AED/درهم

750

) ساعات8(  يوم كامل،) ساعات4(  يوم2/1*
*1/2

day (4 hours), full day ( 8 hours)

خدمات العناية باألطفال
Child Care
ال شــيء يفوق متعة قضاء عطلة مميزة مع العائلة أكثر من االســتمتاع بأمســية رائعة وخاصة مع
 يمكننــا أن نوفــر لــك جليســة أطفال أمينة وموثوقة وتمتــع بالخبرة الكبيرة، لذلــك.شــريك حياتــك
.والكفــاءة المنشــودة في أي وقــت للعناية بأطفالك
There’s only one thing better than going on holiday with your family, and that’s spending
an evening with only your special someone. We have experienced, professional and
trustworthy child minders to take care of your little ones, whenever you need to.

استمتع باألوقات السعيدة
Celebrate Good Times
 ســوف. نســتطيع تحويل أي مفاجأة ســارة أو عيد زواج إلى لحظات ال تُنســى،بفضل التخطيط الدقيق
.يهتــم مشــرف خدمــة النزالء بجميــع التفاصيل لالســتمتاع بلحظات خالدة لألبد
With our careful planning, we can turn a surprise or anniversary into an
unforgettable memory. Your Guest Experience Maker can turn every detail into a
moment worth treasuring forever.
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يـــــــوم جميـــــــل ،كــــــــل يــــوم
A Beautiful Day, Every Day

يـــوم جميـــل ،كـــل يـــوم

A Beautiful Day, Every Day
لدينا فريق متخصص من عمال التنظيف الذين يمكنهم االعتناء بنظافة منزلك ومالبسك
لكي تبدو أنيقة ونظيفة كل يوم مثل يومها األول.
Our team of professional cleaners can keep your residence and your clothes in
pristine condition, so every day is like the very first one.

خدمة تنظيف المالبس
Laundry Service
الكي فقط
Ironing Only

التنظيف
Cleaning
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25

عبــايــا Abaya

12

17

بلوزة Blouse

20

29

35

فستان سهرة Designer dress

17

29

19

28

فستان Dress

6

13

17

29

قميص Shirt

جاكيت Jacket

8

12

سروال ضيق Leggings

6

10

شورت Short

14

25

ساري Saree

40

40

بذلة Suit

5

9

وشاح Scarf

14

20

سترة/البلوفر Sweater/Pullover

8

17

تنورة Skirt

6

12

تي شيرت T-shirt

13

21

تنورة طويلة Long skirt

6

9

ربطة عنق Tie

23

40

بذلة Suit

7

14

بنطلون Trouser

7

14

بنطلون Trousers

0

5

مالبس الداخلية Underwear

درهمAED/
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درهمAED/

المالبس النسائية
Ladies Items

الكي فقط
Ironing Only

التنظيف
Cleaning

المالبس الرجالية
Men Items

10

21

كندورة Kandora

32

جاكيت Jacket
بذلة الركض Jogging suit

درهمAED/

درهمAED/
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يـــــــوم جميـــــــل ،كــــــــل يــــوم
A Beautiful Day, Every Day

خدمة تنظيف الغرفة
Room care
نوفــر خدمــة تنظيــف الغــرف المتميــزة ونهتم بجميــع التفاصيل إلضفاء المتعــة والكمال على إقامتك.
ســاعة واحدة من التنظيف الســتعادة رونق وجمال شــقتك من قبل متخصص واحد أو فريق كامل:
 35درهم إماراتي للســاعة الواحدة لكل موظف
A professional housekeeping service to help make your stay even more pleasant and
perfect, where no detail is too small.
One hour cleaning to refresh your apartment with one of our professional team
members: AED 35 per hour per staff

تنظيف كامل مع تغيير البياضات:
Full cleaning with turnover of linen:
مع تغييــر كامل لبياضات الفراش والحمام
With complete turnover of bed
and bath linen

بياضات الحمام فقط
Bath linen only

80

 120درهمAED/

درهمAED/

شــقة من غرفة نوم واحدة
1 BDR apartment

150

درهمAED/

 120درهمAED/

شــقة من غرفتي نوم
2 BDR apartment

230

درهمAED/

 180درهمAED/

شــقة من  3غرف نوم
3 BDR apartment

300

درهمAED/

 220درهمAED/

شــقة من  4غرف نوم
4 BDR apartment

350

درهمAED/

 300درهمAED/

الفيالت
Villas

أدوات الحمام
Bath Upkeep
يســرنا توفير أغراض وأدوات الحمام المعدة لالســتخدام الشــخصي بكل ســهولة وفي أســرع وقت
وفي أي وقت من اليوم .ما عليك ســوى االتصال بمشــرف خدمة النزالء.
Your personal bath products and amenities are readily available for quick replenishment
at any given time of day. Simply contact your Guest Experience Maker.

مجموعة 4
Set
 95درهمAED/
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مجموعة3
Set
74

درهمAED/

مجموعة 2
Set

 51درهمAED/

مجموعة 1
Set

 26درهمAED/
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الصفــاء الداخلــي والجمال الخارجي
Beauty Inside & Out

الرفاهية في المنزل
Wellbeing at Home

الصفاء الداخلي والجمال الخارجي

Beauty Inside & Out

.لدينــا فريــق متخصــص مــن مدربــي اليوجا والذيــن يمكنهم تقديم أفضل العالجات للجســم والروح
Our expert yoga instructors are on hand to provide you with specialist treatments for the body and soul.
Your Guest Experience Maker is only a call away!

نقدم لك أفضل باقات معالجات الجمال والسبا المخصصة لتلبية جميع احتياجاتك لكي تنعم بالراحة
.واالسترخاء طوال عطلتك باإلضافة إلى متعة التسوق
Our beauty specialists and spa packages help you stay fit and conditioned during your holiday.
Your days of shopping and sun-bathing can be complemented by relaxation.

عالجات السبا
Spa Treatments

االسترخاء التام في منزلك
Indulge at Home
يقــدم أخصائيــو المكيــاج والجمــال المحترفــون مجموعــة مختــارة بعناية من باقات العناية بالبشــرة والشــعر والمصممة خصيص ًا
لتناســب جميع احتياجاتك
With supremely talented beauty and makeup artists and professionals in treatments that pamper, you’ll be
spoilt for choice with the packages we have carefully arranged for your choosing.
• Massage المساج
• Facial العناية بالوجه

• Hairdresser العناية بالشعر
• Make Up المكياج

• Manicure العناية باألظافر
*Price

starting from AED 100

• Pedicure الباديكير
 درهم100 *السعر يبدأ من

.مشــرف خدمــة النــزالء متــاح لإلجابة عن جميع استفســاراتك في جميع األوقات
Your Guest Experience Maker is at your service for more information.
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الترفيــه للجميع
Entertainment For Everyone

البالتينيوم
Platinum

الترفيه للجميع

Entertainment For Everyone
ً أجواء ساحرة من المرح والترفيه ومزيج ًا متكام
ال من الفعاليات
،توفر دولة اإلمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة
ً
 اخترنا لك مجموعة من أفضل، لذلك.الرياضية والمعالم السياحية التي قلما وجد نظيرها في أي مكان آخر في العالم
.الفعاليات الترفيهية المقامة في الهواء الطلق والتي ال شك أنها ستضفي أجواء من البهجة على عطلتك المميزة
Dubai and the UAE are truly enthralling experiences, with some of the best sports, discovery
and tourist options in the world. We have selected the very best of outdoor entertainment to
enjoy with your family and friends.

السفاري والرحالت السياحية
Safari & Excursions
الرحلة
Heritage

البالغين
Adults

Private Vehicle /مركبة خاصة

األطفال
Kids

العائلة
Family

Private Vehicle /مركبة خاصة

رحلة سفاري في الصحراء مع اإلفطار البدوي
Bedouin Culture Safari with traditional Breakfast

5 hours/ساعات

AED/ درهم495

AED/ درهم395

رحلة السفاري مع ركوب الجمال
Heritage Camel Safari

7 hours/ساعات

AED/ درهم595

AED/ درهم495

رحلة السفاري
Desert Safari

7 hours /ساعات

AED/ درهم595

AED/ درهم495

AED/ درهم3,575 (4 guests/)أشخاص

أمسية سفاري خاصة مع النجوم
Private Night Safari with Astronomy

5 hours/ساعات

-

-

AED/ درهم2,575 (4 guests/)أشخاص

، أمسية سفاري مع اإلفطار البدوي
العودة الساعة العاشرة صباح ًا
Overnight Safari & Breakfast with a Bedouin,
Return by 10am
، أمسية سفاري مع المنطاد
العودة الساعة العاشرة صباح ًا
Overnight Safari with hot air balloon,
Return by 10am
 الصقــــور، إفطــــار،المنطــــاد
و رحلــــة بريـــــة
Hot Air Balloon, Breakfast, Falcorny and
wildlife drive
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الوقت
Time

AED/ درهم2,475 (4 guests/)أشخاص
Normal Rate / السعر األصلي
( +600 for two way transfer / )للتوصيل

-

AED/ درهم995

AED/ درهم795

AED/ درهم5,175 (4 guests /)أشخاص

-

AED/ درهم2,090

AED/ درهم1,740

AED/ درهم9,555 (4 guests /)أشخاص

7 hours /ساعات

AED/ درهم1,345

AED/ درهم1,195

الوقت
Time

البالغين
Adults

األطفال
Kids

Private Vehicle /مركبة خاصة

العائلة
Family

Private Vehicle /مركبة خاصة

رحلة إلى المحمية الطبيعية مع المها
Conservation Drive with Al Maha

5 hours/ساعات

AED/ درهم595

_

AED/ درهم2,380 (4 guests/)أشخاص

رحلة خاصة مع الصقور مع وجبة إفطار في المها
Private Falconry interaction with Breakfast in Al Maha

6 hours/ساعات

_

_

AED/ درهم4,500 (4 guests/)أشخاص

رحلة السفاري
Desert Safari

7 hours/ساعات

طائرة هليكوبتر خاصة مع اإلفطار في المها و (استكشاف الصحراء مع
سيارة رينج روفر
Private Helicopter With Breakfast in Al Maha and Wildlife
Drive in a Range Rover

5 hours/ساعات

_

_

رحلة في المنطاد و استكشاف الصحراء و نزهة مع سيارة
رينج روفر الخاصة
Hot Air Balloon with Wildlife Drive and picnic with a
Private Range Rover

5 hours/ساعات

_

_

الرحالت
Excursions

الوقت
Time

رحلة السفاري
Desert Safari

6 hours/ساعات

رحلة السفاري مع سيارة خاصة
Desert Safari with Private Car
)المنطاد (شروق الشمس في الصحراء
Balloon (Sunrise in the Desert)

AED/ درهم1,595

AED/ درهم1,295 (5-11yrs/)سنة

AED/ درهم6,380 (4 guests/)أشخاص

AED/ درهم14,995 (4 guests/)أشخاص

AED/ درهم6,880 (4 guests/)أشخاص

البالغين
Adults

األطفال
Kids

AED/ درهم260

AED/ درهم225

Private Vehicle /مركبة خاصة

7 hours/ساعات

العائلة
Family

Private Vehicle /مركبة خاصة

_

AED/ درهم1,512

الوقت يشمل خدمة التوصيل
Timing includes pick up & drop off

5 hours/ساعات

AED/ درهم1,705

AED/ درهم1,705

_

مغامرات ركوب المنطاد في قلب الصحراء
Balloon Adventures into the Heart of the Desert Balloon Flight

30 min/دقيقة

AED/ درهم995

AED/ درهم850 (5-11yrs/)سنة

_

 سفاري-  اإلفطار- مغامرات ركوب المنطاد في قلب الصحراء
Balloon Adventures into the Heart of the Desert
Balloon Flight - Breakfast - Safari

30 min/دقيقة

AED/ درهم1,295

AED/ درهم1,050 (5-11yrs/)سنة

_

* األسعار تشمل خدمة التوصيل
*Timings are inclusive of pickup & drop off

* أسعار تشمل خدمة التوصيل
up & drop off included

*Pick

Normal Rate / السعر األصلي
( +600 for two way transfer / )للتوصيل
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الترفيــه للجميع
Entertainment For Everyone
األطفال
Kids

البالغين
Adults

الوقت
Time

 166درهمAED/

 260درهمAED/

ساعة24 hours /

 192درهمAED/

 299درهمAED/

ساعة48 hours /

 320درهمAED/

 499درهمAED/

ساعة24 hours /

السعر للشخص
Price per Person

الرحالت بالحافالت الكبيرة
Big Bus Tours
الرحالت بالحافالت الكبيرة  24ساعة ،نهاراً/لي ً
ال
Big Bus Tours 24 Hours Day/ Night COMBO

أتالنتس النخلة
Atlantis The Palm

 315درهمAED/

مدينة أكوا واتر وارلدياس المائية
Yas Aqua Waterworld Aquapark Ticket

 350درهمAED/

مدينة أكوافنتشر المائية أتالنتس
Atlantis Aquaventure Waterpark Ticket

 420درهمAED/

مدينة أكوافنتشر المائية وذا لوست تشامبرز كومبو
Aquaventure Waterpark & Lost Chambers Combo

(يجب أال يقل عمر األطفال عن  6سنوات) ) 150 (children must be at least 6yrs oldدرهمAED/
 160درهمAED/
(يجب أال يقل عمر األطفال عن  10سنوات) ) 950 (children must be at least 10yrs oldدرهمAED/

إطعام أسماك الراي (يجب الدخول إلى مدينة أكوافنتشر المائية للمشاركة في البرنامج)
)Ray Feeding (Admission to the Aquaventure is required to participate in the program
حوض ذا لوست تشامبرز
Lost Chambers
تجربة الغوص في الحوض المائي ,استكشاف الغوص
Ultimate Dive - Dive Discovery

 1,046درهمAED/

الغوص في المياه الضحلة في خليج الدالفين
Dolphin Bay Shallow Water Interaction

 235درهمAED/

الغوص السطحي المطلق
Ultimate Snorkel

 1,260درهمAED/

الغوص في المياه العميقة في خليج الدالفين
Dolphin Bay Deep Water Interaction

 50درهمAED/

رحلة «خلف الكواليس»
Behind The Scene Tours

 1,450درهمAED/

السباحة الملكية مع الدالفين
Dolphin Bay Royal Swim

 495درهمAED/

التقاط الصور مع أسد البحر
Sea Lion Photo Fun

 1,450درهمAED/

الغوص في خليج الدالفين
Dolphin Bay Scuba Diving

 675درهمAED/

اكتشاف أسد البحر
Sea Lion Discovery

 285درهمAED/

سفاري مع سمك القرش
Shark Safari

السعر للشخص
Price per person
 1,475درهمAED/

24

الرحالت بالحافالت الكبيرة
Big Bus Tours

معايشة األجواء في برج العرب
		The Burj Al Arab Experience
رحلة في دبي ،زيارة برج خليفة و برج العرب مع وجبة غداء وشاي عصراً
Modern Dubai tour, Burj Khalifa visit and Burj Al Arab visit with lunch or afternoon tea
at the BAA
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الترفيــه للجميع
Entertainment For Everyone

دخول الشاطئ في فندق جميرا بيتش
Beach Access At Jumeirah Beach Hotel

البالغين
Adults

الصغار
Kids

 550درهم AED/

 350درهمAED/
 150درهمAED/

(باستثناء أي قسيمة لألطعمة والمشروبات)
)(excl. F&B voucher

عطالت نهاية األســبوع واألعياد (الجمعة  +الســبت)
)Weekends & Holidays (Fri+Sat

 250درهمAED/

(باستثناء أي قسيمة لألطعمة والمشروبات)
)(excl. F&B voucher

 550درهمAED/

 800درهمAED/

عطالت نهاية األســبوع واألعياد (الجمعة  +الســبت)
)Weekends & Holidays (Fri+Sat

 350درهمAED/

 550درهمAED/

أيام األسبوع (األحد  -الخميس)
)Weekdays (Sun-Thurs

الرحالت بطائرات الهليكوبتر
Helicopter Tours

الوقت
Time

لكل  6أشخاص
Per 6 passenger
 1,053درهمAED/

دقيقة15 mins/

 1,640درهمAED/

دقيقة25 mins /

 9,450درهمAED/

دقيقة45 mins/

 12,850درهمAED/

دقيقة60 mins /

الصغار
Kids

البالغين
Adults

الوقت
Time

 960درهمAED/

 1,130درهمAED/

دقيقة20 mins/

 1,905درهمAED/

 2,245درهم AED/

دقيقة45 mins /

البالغين
Adults

الصغار
Kids

الطائرة البحرية
Sea Plane

الرحالت
Excursions
رحلة على القارب في مرسى دبي مارينا
Dubai Marina Boat Cruise

 380درهمAED/
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عطالت نهاية األســبوع واألعياد (الجمعة  +الســبت)
)Weekdays (Sun-Thurs

 210درهمAED/

 275درهمAED/

في قمة برج خليفة  -وقت الذروة ( 3:00حتى  6:30مساء)
)At The Top of Burj Khalifa - Prime Time (3pm to 6:30pm

 130درهمAED/

 175درهمAED/

في قمة برج خليفة  -غير وقت الذروة ( ٨:٣٠حتى  ٢:30مساء أو
 ٧:٠٠حتى  ١١:٠٠مساء)
At the Top of Burj of Burj Khalifa - Non-Prime Time
)(8:30am to 2:30pm or 7pm to 11pm
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جنة الترفيه
A Playground For Grown Ups

خدمات استئجار اليخوت
Yacht Charters Services

السعر للساعة
Price per Hour

الطول
Length

 800درهمAED/

قدم 35ft./

أشخاص5 Passengers /

 1,250درهمAED/

قدم 48ft./

أشخاص10 Passengers /

A Playground For Grown Ups

 1,500درهمAED/

قدم 53ft./

شخص15 Passengers /

 1,900درهمAED/

قدم 78ft./

تأجير اليخت Yacht Charters

ال شك أن دبي هي الوجهة األمثل لألغنياء والمشاهير ،ولكنها جنة جميع الباحثين عن المغامرة حيث تزخر بأفضل
األنشطة المقامة في الهواء الطلق في العالم ،وتجمع بين الساحات الرياضية والفعاليات المفعمة بالحياة.

*
ساعتان ،تشمل خدمة التوصيل
*2 hours, pick up & drop off included

السعر
Price

ملعب الجولف
		Golf Course

الموسم
Peak

 475درهمAED/

 18حفرة أثناء ذروة الموسم

On Peak 18 Holes
Off Peak 18 Holes

 380درهمAED/

 18حفرة خارج ذروة الموسم

 285درهمAED/

ُ 9حفر أثناء ذروة الموسم

On Peak 9 Holes

 225درهمAED/

ُ 9حفر خارج ذروة الموسم

Off Peak 9 Holes

 350درهمAED/

دقيقة 45 mins /

ملعب الجولف في فصل الشتاء والصيف
Golf Course Winter and Summer

دروس الجولف لشخصين
Golf Course Lessons for 2
*
الجمعة  -السبت والعطالت العامة حتى  5:50م
*Fri-Sat & Public Holidays until 5:50pm
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جنة الترفيه

Dubai’s not only a playground for the rich and famous, it’s a paradise for adults. With the world’s
best outdoor activities, sports arenas and luxury lifestyle, you’re truly spoilt for choice.

السعر
Price

الوقت
Time

معايشة األجواء في برج العرب
Water Sports Activities

 300درهمAED/
 500درهمAED/

دقيقة 30 mins /
دقيقة 60 mins /

 300درهمAED/
 500درهمAED/

دقيقة 30 mins /
دقيقة 60 mins /

 300درهمAED/
 500درهمAED/

دقيقة 30 mins /
دقيقة 60 mins /

 400درهمAED/

دقيقة 20 mins /

ركوب قارب الموز ( 5أشخاص) )Banana Ride (Cap.5
ركوب قارب الدونات Donut Ride

الفالي بورد Flyboard
الهوفر بورد Hoverboard

التزلج على الماء Jet Ski

 130درهمAED/

دقيقة 20 mins /

 80درهمAED/

ساعة 1 hour /

ركوب الكاياك الفردي Kayak Single

 120درهمAED/

ساعة 1 hour /

ركوب القارب بمجداف Pedal Boat
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أرض األحــام للصغار
Where Kids Dream

مغامرات األطفال
Kids Adventures
العائلة
Family
مجان ًا لألطفال دون السنتين
Free for 2yrs & under

األطفال
Kids
 370درهمAED/

حديقة وايلد وادي المائية
Wild Wadi Water Park

(طول  1.1متر فأكثر)
)(1.1m in height and above

مجان ًا لألطفال دون  ٣سنوات
Free for 3yrs & under

 360درهمAED/

عالم فيراري أبوظبي
Ferrari World Abu Dhabi

مجان ًا لألطفال دون  ٣سنوات
Free for 3yrs & under

 599درهمAED/

عالم فيراري أبوظبي VIP
Ferrari World Abu Dhabi VIP

مجان ًا لألطفال دون  ٣سنوات
Free for 3yrs & under

 284درهمAED/

حديقة ليغوالند
Legoland

مجان ًا لألطفال دون  ١،٠٥متر
Free for 1.05m & under

 315درهمAED/

حديقة آي إم جي عالم من المغامرات
IMG World of Adventures

مجان ًا لألطفال دون  ١،٠٥متر
Free for 1.05m & under

-
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البالغين
Adults

حدائق المغامرات
Adventure Parks

 215درهمAED/

 95درهمAED/
 350درهمAED/

أرض األحالم للصغار

Where Kids Dream
بينمــا تشــتهر دبــي حــول العلــم بكــرم الضيافــة ،هنالــك المزيــد بانتظــار الصغــار ألنها تزخر بأجــواء المغامرة
واأللعــاب المثيرة.
Adventure, discovery and lots of playing. Dubai is known all over the world for its hospitality,
and never more so than when it comes to entertaining children.

كيدزانيا
Kidzania
سكي دبي (مول اإلمارات)
)Ski Duball (Mall of the Emirates
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