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لماذا نعشق الثلج ، ونعده استثنائي الحضور 
ھل  النھ  طویل الغیب ، ام النھ یبعث البھجة 

 والفرح في نفوسنا المرھقة من الروتین . 
 

لماذا تلك الھمسات البیضاء توقظنا  باشعة من البھجة ، ولمسات من التفاؤل ، ان انفاس الثلج التي تتساقط علینا 
 تجعلنا  نعیش   یوما حافل باالشراق .

 
فما بالك لو دعونك لقضاء یوم في احضان الثلج ، یوم ممیز یبقیك نابضا بالحیاة ، مستطردا في ذھنك ذلك اللون 

 االبیض الذي یبقیك سعیدا .
 
 

عند زیارتك لمول االمارات ومن الزجاج یمكنك مشاھدة عشاق الثلج من جمیع الفئات العمریة وھم یستمتعون 
بالتزلج واللعاب في وسط الثلوج ، في ھذه اللحظات لن تشاھد افواه قد اغلقت ، بل الجمیع مبتسم كصورة جماعیة 

 نادرة ، لن یجود بھا الزمان مرة اخرى .
 
 

 ، حیث تبلغ درجة البرودة في الداخل صفر وواحد وأربع درجات مئویة تحت الصفر.  2005افتتح سكى دبي في عام 
في ھذا المكان سوف تجد البالغین اكثر سعادة من االطفال ، فھا  ھم القوا كل ما لدیھم من افكار سوداویة خارجا 

 وارتدوا سترة البھجة والمرح ، انضم الیھم فانت تستحق ان تكون  مرح  مبتھج ولو لیوم واحد .
 

 

 
 

 سكى دبي 
 

Ski Dubai 
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توجد اقسام مختلفة لالطفال والبالغین كذلك ،كما یوجد 

 متر . 85مكان للتزلج للمتمكنین منھ على ارتفاع 
 

وھناك شيء مثیر جدا ربما اعجبك كثیرا، وربما وفر 
علیك الذھاب للقطب الجنوبي للمشاھدة ،  فالبطاریق 

الرائعة تقدم عروضا مسلیة ، تدخل البھجة إلى 
القلوب الكبیرة والصغیرة معا ، باالضافة إلى انھ 

یمكنك مشاھدتھا وھي تحت الماء ، وسوف تكون اكثر 
 سعادة عندما تدرك بانھ یمكنك التقاط الصور معاھا .

 
 

ھل ھذا كان احد احالمك اذا انت سعید ومحظوظ فقد 
تحقق احدھا بفضل سكي دبي ، فكن صدیقا من 

 اصدقاء البطاریق . 
 
 

 مساء  8 –6 - 4 –2وتقدم ھذه االستعراضات في االوقات التالیة الساعة 
 والخوذة ............ -الجوارب  -االحذیة  -وتشمل التذكرة معدات اخرى  خاصة بسكي  دبي : مثل السراویل 
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 5من الروائع المرتبطة بمول االمارات ھو اتصل فندق كمبینسكي 
 نجوم بمبنى سكي دبي ، حتما بان نزالء الفندق محظوظین جدا .

 
 اشیاء نذكركم بھا 

 یفتح یومیا ، على النحو التالي 
 من االحد إلى االربعاء 

 مساء . 11صباحا إلى  10یفتح من الساعة 
 

 یوم الخمیس 
 منتصف اللیل  . 12صباحا إلى  10یفتح من الساعة 

 یوم الجمعة 
 منتصف اللیل. 12صباحا إلى  9یفتح من الساعة 

 
 یوم السبت 

 مساء . 11صباحا إلى الساعة 9یفتح من الساعة 
 سنوات ممنوع الدخول . 3االطفال دون 

 
 لمزید من االطالعات 

www.theplaymania.com/skidubai 

 

 


