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للعثور على وسائل رائعة تمكنك من مشاھدة 

معالم دبي الفریدة وتضاریسھا الشفافة ، ال بد من 
االحاطة ولو بلمحة سریعة عن بعض الطرق 

 لالستمتاع بجولتك ، والتنفس عمیقا في رحلتك . 
 
 
 باص النقل الحر وجوالت في دبي -1

 (ھبوط وصعود)
تشمل الجوالت في باص النقل الحر او الباص 

الكبیر ، شارع جمیرا وشارع الشیخ زاید ، فھذا 
الباص ذو الطابقین والمكشوف من اعلى الطابق 
الثاني ھو قصة جوالت عجیبة جدا ، النھ یعطیك 
شعوا باالستمتاع التام في رحلتك القصیرة ، فھو 

 الخیار االفضل لمشاھدة دانة الدنیا دبي .
 

 ( راجع صفحة باص النقل الحر )
 
 

ویمكنك مشاھدة ركن الجوالت في جمیع الفنادق 
في دبي حیث یمكنك اختیار ما یناسبك منھا ، جوالت سخرت بكل ما فیھا من روعة وابداع فقط لخدمة السائح 

 المتجھ إلى دبي .
 
 
 

فھناك جوالت بالھیلكوبتر واخرى بالمنطاد 
(البراشوت ) واخرى بالقوارب البحریة ، 

والعشاء على متن السفینة والجوالت 
الصحراویة التي تمكنك من مالمسة الذھب 
االصفر واالستمتاع بقضاء اوقات ال تنسى 
بین احضانھ ، كل ھذه الجوالت في متناول 

یدك في االنتظار لتجعل منك اكثر الناس 
 سعادة بالتوغل  في تفاصیلھا .

 
 

  

 جوالت في دبي 
 

Tours in Dubai 
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ولكن علیك االنتبھ بانھ یتوجب علیك السؤال عن شمولیة ھذه الجولة باالضافة للسعر (مثال ھل السعر یشمل التذاكر 

 وبعض الوجبات ام انھ یشمل السعر دون التذاكر وغیر ذلك ، ال تغفل عن ھذه النقطة ).
 
 الباص العجیب  -2

Wonder Bus tours 
نعشق البرمائیات لیس لشيء بل النھا مثیرة جدا لالھتمام ونموذج رائعة یجعلنا نشعر بالخیال عند مشاھدتھ ،  

وھذا ما علیھ ھذا الباص البرمائي والذي یمكنك من االستمتاع برحلتك بر وبحر ، وتتمثل مسیرة ھذا الباص في 
 بر دبي  -الخور  -دیرة 

 
 

ربما كان ھذا الباص مثیر جدا لالطفال ، فھم یعشقون االثارة حین یعیشونھا ، وھو ضرب من مالمسة مشاعر 
 الطفولة لدي البالغین فكلنا منغمس في مشاعرة عند تجربة ھذه الوسیلة للجوالت الرائعة .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 درھم  160سعر التذكرة للبالغین للباص العجیب 
 درھم  115االطفال 

 درھم . 500العائلة والتي تتمثل في (شخصین بالغین + شخصین من االطفال ) السعر 
 
 

فان كان الفندق الذي تقیم بھ    )New Burjuman Centreتبدأ حركة ھذا الباص من القرب من برجمان ، (
بالقرب من ھذا المكان فیمكنك االستمتاع باوقات برمائیة مثیرة ، نذكرك بان اغلب الفنادق یمكنھا ان تنسق لك 

 جولة بالباص العجیب ، فكن برمائین ولو لمرة واحدة في دبي .
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.wonderbusdubai.net  
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 3– Arabian Adventures 
 جوالت لعشاق الصحراء 

 
اذا كنت من عشاق الجوالت الصحراویة ، والتي تالمس الذھب االصفر وتشعرك باالنتعاش ، فھي تفتح امامك  

االفاق لقضاء یوم مختلف في روتینھ تماما عن ما عھدتھ في حیاتك ، فھذه الجوالت تقدم خیارات صحراویة مختلفة 
ومتنوعة منھا الرحالت 

الصحراویة ، منھا ممارسة 
االلعاب الصحراویة من تزلج 
على الرمال وسباق للسیارات 
وغیرھا من متعة تجعلك في 
عشق وشوق دائما للتجربة 

 ھذه االثارة .
 
 
 

یمكن الغلب الفنادق القیام 
بالحجز لك لكي تستمتع  بھذه 

 الجوالت .
وتبدا االسعار لھذه الجوالت 

درھم فما  330الصحراویة من 
 فوق .

 
 لمزید من االطالعات عن الجوالت الصحراویة 

www.arabian-adventures.com 
  
 
 
4 - Meydan Racecourse 
 

ھذه الجولة تحاكي عشاق االصالة 
والخیول ، فان كنت مما یعشق 
 الخیل فیمكن االستمتاع بذلك .

 
فقد افتتح ھذا المیدان للخیل في 

، وھو من اكثر  2010عام 
 المیادین عصریة في العالم .

 
 

 لمزید من االطالعات 
www.meyden.ae 
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 لعشاق مشاھدة دبي من االعلى :

 
 طائرة مائیة للسیاحة

 Dubai Seaplane Tours 
 
 

 لمزید من االطالعات 
 www.seawings.ae  

 
 
 
 
 
 
 

 جوالت  ھلیكوبتر
Helicopter Tour Dubai 

 
 
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.helicoptertourdubai.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لقد سردنا لك بعض الجوالت التي نتمنى 
ان تمكنك من قضاء اوقات تفوح بالتسلیة 

 واالبداع في دانھ الدنیا دبي .
 
 

 

 

 


