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 الجوالت الحرة (وباص الصعود والھبوط )

 
اذا كنت تنشد الراحة ومشاھدة معالم دبي بكل تمعن واستمتاع فاننا نوصیك باالنضمام إلى ھذه الجوالت ، ھذه 

الجوالت التي تمكنك من مشاھدة دبي  من اكثر من زاویة حیث تفتح امامك طریقا لمشاھدة التفاصیل الصغیرة فیھا 
، والتي ربما ال تستطیع مشاھدتھا مع وسائل وطرق الجوالت االخرى ، فانت تجوب شوارع دبي لتشاھد قطع من 

 الحیاة الیومیة في شوارعھا ولتمعن النظر في عدة زوایا ھي من اكثر الزوایا اثارة لك كسائح .
 

 
 

 الباص الكبیر للسیاحة 
 

Big Bus Tours 
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الباص الذي یتمیز بوجود طابقین ، الطابق االعلى  
منھ مفتوحا السقف یجعلك تستشق ھواء دبي مباشرة 

 وتحبس انفاسك لجولة تعانق السماء وشموخ دبي .
تتنقل ھذه الجولة بھذا الباص إلى اغلب مراكز دبي 
السیاحیة ، القدیمة والحدیثا معا فھي تظھرك على 

تطور یذھلك في دبي ، وتستشعر من خاللھ مدى النمو 
السریع الذي تعدوه دبي والخطوات السریعة التي ال 

تنتقل إلى اخرى حتي تترك بصمة مدویة في باقي بقاع 
 العالم .

 
 

 یوجد لھذا الباص خطین احدھا ازرق واالخر احمر .
 

 الخط االحمر ھو المتجھ إلى دبي القدیمة والذي تتمثل في (دیرة وبر دبي )
 اما الخط االزرق فھو ینقلك إلى دبي العصریة والحدیثة والتي تتمثل (إلى نھایة جمیرا )

مكان في دبي ، واالكثر ذھول ھو انھ  21یمكنك استخدام التذكرة للخطین معا ، المذھل ان ھذا الباص یتوقف في 
مكان ، ومن ثم الصعود مع باص اخر  21یمكنك النزول (الھبوط ) في اي مكان اردت من ھذه االماكن المتمثلة في 

 دقیقة . 20من نفس الشركة ، وتتمثل حركة الباص كل 
 

نذكرك ففي ھذا الجو من االستمتاع یجرفك الخیال والتفكیر إلى مناطق اخرى ، فال تنسى االحتفاظ بتذكرتك حتى 
 نھایة الجولة ، فربما انساك الحماس في مشاھدة دبي التذكرة .

ویمكنك بدأ جولتك بھذا الباص من اي محطة من المحطات التابعة لھ ، والتي ربما تتواجد بالقرب من الفندق المقیم 
 بھ .

تبدأ جولتك بشراء التذكرة ثم تزود بخریطة الماكن السیاحیة التي تمر بھا الجولة ، من خالل ھذه الخریطة یمكنك 
 اتخاذ قرارك این یمكنك النزول .

اذا لم تكن ترید الھبوط (النزول ) 
والصعود مرة اخرى فالمدة بالنسبة  
للخط االزرق تقدر بساعتین ونصف 

، اما الخط االحمر فالمدة  ساعة 
 ونصف  .

ان المناظر من االعلى تحبس 
االنفاس في ھذا الباص ، فھي تثیر 
الجمال بداخل وتمكنك من قضاء 

 جولة في منتھى الروعة .
 

الكامیرا ال تحتاج إلى توصیة ، فلیس 
ھناك شاھد على مشاھدتك لھذا 

الجمال إال فالش الكامیرا وومضاتھا 
 ، فكن حریصا على ذلك . 
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 الجوالت اللیلیة  
 

یقدم ھذا الباص جوالت لیلیة ، تنقلك 
بین ربوع دبي واجمل االماكن فیھا ، 

ھذه الجولة ال یمكنك الصعود والھبوط 
بھا ، فالوقت متاخرا قلیال ولكنھا 

تمكنك من مشاھدة دبي في حالة من 
الرومانسیة ، فكل االماكن لیال تصرح 

بالضوء التي تجعل منھا قطعة 
رومانسیة ھشة تذوب في رؤیة 

 السائح .
 

مناطق في دبي  5تشمل ھذه الجولة 
 -وھي :

1– Deira City Centre      دیرة )
 سیتي سنتر )

  7:15تبدأ الحركة الساعة 
 
2– Dubai Mall 

 دبي مول 
 مساء  7:30تبدأ الحركة الساعة 

 
3– Souk Madinat 

 سوق المدینة 
 مساء  8یبدأ الحركة الساعة 

 
4– Mall Of  Emirates 

 مول االمارات 
 مساء  7:45تبدأ الحركة الساعة 

 
5–  Burjuman 

 برجمان 
 مساء  7:15تبدأ الجركة الساعة 

لقد ذكرنا اھم االماكن وھناك اماكن 
 اخرى .

 
 

 كما یمكنك طلب المساعدة من الفندق المقیم بھ بالسؤال عن تواجد الباص في الجوالت الصباحیة واللیلیة .
 دقیقة . 2:45وتستغرق الجولة اللیلیة حوالي 
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ربما كانت دبي بمثابھ المفاجاة التي 

تھز مشاعرك وتحبس انفاسك في 
 اللیل .

 
 

 اشیاء نذكركم بھا للجوالت اللیلیة 
 درھم  125سعر التذكرة للبالغین 

 درھم  75لالطفال 
للعائالت والتي تتكون من 

( شخصین بالغین + شخصین من 
 درھم . 325االطفال ) سعر التذكرة 

 
 

 اشیاء نذكركم بھا للجوالت 
 

 الصباحیة (النھاریة )
 ساعة  24لمدة 

 درھم  220سعر التذكرة للبالغین 
 درھم  100لالطفال 

للعائالت والتي تتكون من ( شخصین بالغین + 
 درھم . 540شخصین من االطفال ) سعر التذكرة 

 
 

 ساعة فاالسعار كتالي  48اما بالنسبة للتذكرة الشاملة 
 درھم  295سعر التذكرة للبالغین 

 درھم 130لالطفال 
للعائالت والتي تتكون من ( شخصین بالغین +  

 درھم . 720شخصین من االطفال ) سعر التذكرة 
 
 

ساعة بانھ شاملة جولة مجانیة  48تتمیز التذكرة 
لمدینة الشارقة ، تبدأ ھذه الجولة على مدار الساعة ، 

مساء ،  5صباحا وحتى  9وھي تشرع في الساعة 
االفضل البدأ صباحا للتتمكن من مشاھدة اغلب االماكن 

 بامعن ورویة . 
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.eng.bigbustours.com/dubai 

 

 


