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للفنادق في السفر حكایا كالمرایا ، 

فبختیاراالفضل منھا وبالحجز المسبق تكون 
قد رایت بوضوح مسار رحلتك ، او على االقل 

% من مسار تلك الرحلة ، اما اذا 70اكثر من 
اعتمدت الصدفة في رحلتك فكانك تشاھد 

 مسار رحلتك في مرآة اسدل الضباب علیھا قبضتھ .
 

 فاجعل من مرآتك صافیة نقیة واشرع في رحلتك بطمئنان تام .
 

الیوم نسلط الضوء على الفنادق في مدینة دبي (دانھ الدنیا ) ویمكننا القول بان دبي مدینة  الفنادق ، حیث یمكنك 
 مشاھدتھا بكثرة وعلى جمیع المستویات ومختلف االذواق .

 نجوم . 5فندق من فئة  100ان ما یفاجئك في مدینة دبي ھو احتوائھا على اكثر من 

 
 

 الفنادق 
 

Hotels in Dubai 
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لقد تحدثنا انفا عن ان مدینة دبي تنقسم إلى 
قسمین قسم یبعثرك في الحضارة والرقي 
والتطور السریع ، فال یمكنك مجاراتھ  اال 

ھرولة  ، وقسم اخر یسحبك إلى عبق التاریج 
 وشعاع االصالة .

 
فان كنت تود البقاء في القسم االول فاالفضل 
اختیار الفندق الذي سوف تقیم بھ في منطقة 

 جمیرا .
 
 

اما اذا كانت رحلتك للتجارة ، فیفضل اختیار 
المنطقة الثانیة واختیار الفندق الذي سوف تقیم 

 بھ في كل من دیرة او بر دبي ، وذلك الحتوائھا على العدید من الفنادق االقتصادیة .
 
 

وھنا نود التوضیح بان لیست جمیع الفنادق تصلح للعائالت ، بینما ھي صالحة لشخص عازب مثال .فاالفضل اذا 
كانت رحلتك مع عائلتك اختیار فندق مناسب لذلك ، وال تستھین بھذا االمر ، فالفنادق ھي النقطة التي توضع في 

 اخر سطر كل رحلة ، فال تجعل نقطتك تعني عدم زیارتك  مرة اخرى بختیارك الغیر موفق .
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من المنتجعات الصحراویة المثیر لالھتمام والتي 

تتمیز بھ مدینة دبي ، وتتفرد ھذه المنتجعات 
بالھدوء فھي في مواقع رائعة الخصوصیة ، 

وتصامیم مذھلة (منتجع باب الشمس ) ومنتجع 
 (المھا )

 
 

من الفندق المشھورة في دبي والواقعة على جزر 
اصطناعیة ، فندق برج العرب واتالتنس  ، وھي من 
النقاط المضیئة على ارض دبي ، وربما كانت نجوما 

 في لیل دبي المزدھر بالكواكب .
 
 
 

من القمم الشامخ في دبي  برج خلیفة والذي یعتبر 
االول في العالم لیس فقط من حیث االرتفاع بل النھ 

نجوم وھو استثنائي في عالم یداھمھ  7من فئة 
 التطور بین الفینة والفینة .

 
 

وتقدم بعض الفنادق مواصالت مجانیة للنزالء  
للذھاب لمراكز التسوق ، كما تقدم بعض مراكز 

 التسوق مواصالت مجانیة لنزالء الفنادق الكبرى .
 
 
 

اذا كانت رحلتك عن طریق الجوالت 
السیاحیة من بلدك فسوف تنعم 

باالقامة في فندق جید ویرجع ذلك 
لختیارك لجوالت سیاحیة جیدة ، 

 فانتبھ لذلك .
 
 
 

اما اذا كانت رحلتك دون ذلك ، 
فاالفضل االطالع على اسعار الفنادق 

مسبقا ، وننصحك بالحجز المسبق 
 قبل الشروع في رحلتك .

 

 

 

 


