تمنحك بطاقة آي فينتشر إمكانية االستمتاع بأفضل
وجهات الترفية والرحالت والمطاعم عبر استخدام
تذكرة مرور واحدة فقط تأخذك إلى عالم متكامل من
.المتعة والترفيه

iVenture Card combines the best
attractions, tours, entertainment and dining
experiences into one pre-paid pass, so you
can see more for less.

برشلونة – كيب تاون – جولد كوست دبي – هونغ
كونج – هونولولو – مدريد – ميلبورن – مكسيكو
– سيتي – لندن – سان فرانسيسكو – سيؤول
سنغافورة – سيدني – تاسمانيا

Barcelona. Cape Town. Dubai. Gold Coast.
Hong Kong. Honolulu. Madrid. Melbourne.
Mexico City. London. San Francisco. Seoul.
Singapore. Sydney. Tasmania.

www.iventurecard.com

بطاقة استكشاف
أبرز الوجهات السياحية

www.iventurecard.com

اسف الستلر
+971 (0) 4 2279910

كل ما هو ممكن
ّ اكتشف

+971 (0) 4 227 9910

infodubai@iventurecard.com

• Choose from over 30 of Dubai’s best attractions
• With Dubai Select, pick one attraction per pool
• With Dubai Unlimited, visit as many attractions you like

Step 3: Enjoy & Share

• Have fun exploring! Share your experiences with family,
friends and the world
• Tag your photos using #DubaiPass on Instagram

∞

ADULT
AED 425

CHILD
AED 405

Step into the world of IMG at this mega themed
entertainment destination and visit four epic
adventure zones. Enjoy world class rides and
attractions, exclusive dining venues and more!

DUBAI UNLIMITED

SKI DUBAI

Choose from 33 top attractions and save up to 60%
See more of the city with access to any of the 33 included
attractions and experiences over 3 consecutive days. Create
your own itinerary and choose what you want to see and do.
ADULT
899

CHILD
AED 846

ADULT
AED 929

Mall of Emirates - Ski Dubai
skidxb.callcenter@maf.co.ae
Daily 10am - 11pm

* Seasonal price variations

BUY NOW AND START SAVING FROM 16 MAY 2018
www.dubaipass.ae

POLAR ENTRY

Please note: Reservation required 24 hrs prior.

Splash into a world of LEGO® adventures at
LEGOLAND® Water Park, the region’s only
waterpark designed for families with kids
aged 2-12.
SINGLE ENTRY

Please note: Winter clothing such as boots, gloves, socks, overalls and
coat will be provided by vendor. Children under 2 years are not allowed.

PALM ISLAND INNER CIRCLE DINNER CRUISE
Palm Views West, Palm Jumeirah
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
Daily 8-10pm

+971 4 231 6292

Experience an exclusive sunset in Dubai on a
luxury glass boat and get a glimpse of the Palm
Jumeirah life.

iFLY Dubai is an indoor skydiving experience that
makes controlled human flight a reality.

SINGLE ENTRY

ليغوالند دبي

موشنجيت دبي

اكتشف عالماً رائعاً واصنع أجمل األشكال الهندسية
 المدينة الترفيهية،بواسطة أحجار الليغو في ليغوالند دبي
. سنة12 المثالية للعائالت واألطفال من عمر السنتين إلى
دخول لمرة واحدة

تدعو دبي محبي األفالم من مختلف أنحاء العالم لزيارة
منتزة موشنجيت الذي يأخذهم في رحلة إلى عالم األفالم
 تتيح لك هذه التجربة االستمتاع بأجمل أجواء.الشيقة
هوليوود بما في ذلك القصص والمغامرات وشخصيات
.الرسوم المتحركة المفضلة لديك

تتوفر خدمة النقل من وإلى الفندق أو إلى أي مكان آخر في دبي
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
)مساء (في فصل الصيف
8:30 عصرا وحتى الساعة
3:30
ً
ً
)مساء (في فصل الشتاء
8:00 عصرا وحتى الساعة
3:00
ً
ً

دخول لمرة واحدة

استمتع بالتجول في الصحراء على متن سيارة رباعية الدفع
، وبعد ذلك.واختبر المغامرة والمتعة على الكثبان الرملية
يمكنك تخصيص وقت لالستمتاع بركوب الجمل والتقاط
.الصور لغروب الشمس
 ساعة24  يرجى الحجز قبل:الشروط واألحكام

حديقة ليغوالند المائية

حديقة وايلد وادي المائية

آي إم جي عالم من المغامرات

 شارع الشيخ زايد،دبي باركس آند ريزورتس
+971 4 820 0000
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
مساء
6
ًصباحا10
 األربعاء- السبت
ً
مساء
8 - ً صباحا10 الخميس والجمعة من
ً

 بالقرب من فندق برج العرب، شارع جميرا،3 أم سقيم
info@wildwadi.com
+971 4 348 4444
مساء
7  صباحاً حتى10 :من شهر أبريل وحتى منتصف مايو
ً
مساء
7
ًصباحا
10
:من يوليو حتى أكتوبر
ً
مساء
6 - ً صباحا10 :من نوفمبر حتى ديسمبر
ً

 دبي الند، سيتي أوف أرابيا،شارع الشيخ محمد بن زايد
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
مساء
9  صباحاً حتى11  من:أيام األسبوع
ً
مساء
1ًصباحا
11
من
:عطلة نهاية األسبوع
ً

اكتشف عالم ليغوالند المليء بالمغامرات واشعر
 الحديقة المائية،باالنتعاش في حديقة ليغوالند المائية
الوحيدة في المنطقة المخصصة للعائالت واألطفال بين
. سنة12 سنتين و

دخول لمرة واحدة

 منزلقاً مائياً مع30 استمتع بقضاء أوقات منعشة وركوب
العديد من األنشطة الشيقة التي تقدمها حديقة وايلد
.وادي المائية لكافة أفراد العائلة

 أبرز بطاقتك وانطلق:الخطوة الثانية

قدم بطاقتك أو البطاقة اإللكترونية عند الدخول أو الحجز
ّ •
•ابحث عن التفاصيل الخاصة بالوجهات التي تتطلب حجز مسبق

رحلة سفاري مع حفل عشاء
وعرض ترفيهي

 استمتع وشارك:الخطوة الثالثة

•استمتع باالستكشاف! شارك تجاربك مع العائلة واألصدقاء والعالم
 على إنستغرام وفيسبوكDubaiPass# •استخدم الهاشتاغ

اكتشف أكثر وأنفق أقل مع بطاقة دبي
بطاقة الدخول المرنة

.عالمية المستوى
مميز ومنطقة ألعاب
مركز ترفيهي
ّ
ّ
دخول لمرة واحدة

 اختر ما يناسبك:الخطوة األولى

 من أفضل الوجهات الترفيهية في دبي30 •اختر من بين أكثر من
”•اختر وجهة واحدة من كل فئة مع “بطاقة الدخول المرنة
”•زر أكبر عدد ممكن من الوجهات مع “بطاقة الدخول غير المحدودة

رحلة سفاري في الصحراء

 شارع الشيخ زايد،دبي باركس آند ريزورتس
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 820 0000
مساء
10 - ً صباحا11 يومياً من
ّ
ً

 شارع الشيخ زايد،دبي باركس آند ريزورتس
+971 4 820 0000
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
مساء
6 - ًصباحا10  األربعاء- السبت
ً
مساء
8 - ً صباحا10 الخميس والجمعة من
ً

!يمكنك استخدام البطاقة بسهولة تامة

دخول لمرة واحدة

. عند اختيارك لثالث وجهات وتجارب بارزة في دبي50% وفر حتى
 على أن يتضمن الخيار، تجربة رائعة في دبي32 اختر ما يناسبك من بين
 استكشف دبي على طريقتك.كل من الفئات الثالثة
ٍ معلماً واحداً من
الخاصة إذ تتيح لك هذه البطاقة المرونة في استخدام تذاكرك على
ّ
.مدى سبعة أيام

األطفال
405

AED

City Centre Mirdif
iFlyteamleader@maf.co.ae
Daily 12noon-11pm

An amazing mountain-themed wintery setting where
you can enjoy skiing, snowboarding, tobogganing,
take part in many snow events and meet and play
with Ski Dubai’s resident Snow Penguins.

CHILD
AED 874

Dubai Parks and Resorts, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 820 0000
Sat-Wed 10am-6pm
Thurs-Fri 10am-8pm

IFLY
+971 4 409 4224

Come explore a world where the LEGO®
brick comes to life at LEGOLAND® Dubai, the
ultimate theme park for families with kids
aged 2-12.

LEGOLAND® WATER PARK DUBAI

Drive off into the desert in an SUV and
experience the fun and thrilling adventure of
dune driving, camel rides and sunset photos
within Dubai Desert Conservation Reserve
TOUR, DINNER, LIVE
PERFORMANCES &
CAMEL RIDE

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

Pick and drop service from hotel or location
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
3:30-8:30pm in summer, 3-8pm in winter

E311, City of Arabia, Dubai Land
guestrelations@imgworlds.com
+971 4 403 888
Weekdays 11am - 9pm, Weekends 11am- 10pm

Choose 3 must-see attractions & save up to 50%
Take your pick from 32 fantastic things to do and simply pick
1 attraction from each of the 3 pools. Explore Dubai your way
with the flexibility to use your pass over 7 days.

MOTIONGATE™ Dubai, part of Dubai Parks
and Resorts, is the largest Hollywood-inspired
theme park in the region, featuring 27
immersive rides and attractions.

Dubai Parks and Resorts, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 820 0000
Sat-Wed 10am-6pm
Thurs-Fri 10am-8pm

DESERT SAFARI

IMG WORLDS OF ADVENTURE

DUBAI SELECT

AED

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

LEGOLAND® DUBAI

Dubai Parks and Resorts, Sheikh Zayed Road, Jebel Ali
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 820 0000
Daily 11am-10pm

Cool off with a splash in front of the stunning Burj
al Arab at Wild Wadi Water Park! With 30 rides and
attractions for the whole family to enjoy.

PACKAGE OPTIONS

CHILD
AED 389

MOTIONGATE™ DUBAI

Umm Suqeim 3, Jumeirah Road
info@wildwadi.com
+971 4 348 4444
April to mid May 10am-7pm July-October 10am-7pm
November to December 10am-6pm”

• Simply present your card or iPass at entry or booking
• Check attraction details for those venues that require
prior reservations

ADULT
AED 399

الفئة األولى

WILD WADI WATER PARK™

Step 2: Show & Go

3+

For terms and conditions, please the website www.dubaipass.ae

ATTRACTION POOL 1

Step 1: Pick & Choose

EXPERIENCE ALL
THAT’S POSSIBLE

info-dubai@iventurecard.com

www.dubaipass.ae للشروط واألحكام زوروا موقعنا

HOW IT WORKS

THE ULTIMATE
ATTRACTIONS PASS

Need help? We’re here for you

Please note: Children under 3 years, pregnant women, those with
previously dislocated shoulders or wearing a plaster cast are not
allowed. If under 18, a signed permission from a parent or guardian
and a signed iFly’s waiver form are required.

SINGLE ENTRY
DINNER CRUISE

Please note: Reservation required 24 hrs prior. Please arrive to the
boarding location at least 15 minutes prior to departure time as boat
will leave at exact time.

رحلة بحرية حول جزيرة النخلة مع عشاء

آي فالي

 دبي،بالم فيوز غرب جزيرة نخلة جميرا
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
مساء
10 - مساء
8 يومياً من
ّ
ً
ً

اختبر جمال جزيرة نخلة جميرا عند وقت الغروب في رحلة
.بحرية ممتعة على متن قارب زجاجي فخم

 ساعة والوصول إلى مكان االنطالق قبل24  يرجى الحجز قبل:الشروط واألحكام
. دقيقة من الموعد15
رحلة بحرية مع عشاء لمرة واحدة

 أو الذين، والحوامل، سنوات3  ال يُ سمح لألطفال دون سن:الشروط واألحكام
 فيجب، سنة18  إذا كان عمر الشخص أقل من.عدات طبية بالدخول
ّ يرتدون أي ُم
 باإلضافة إلى وثيقة،الحصول على إذن موقع من أحد الوالدين أو من ولي األمر
.تنازل موقعة

دخول لمرة واحدة

يعتبر سكي دبي أول منتجع ثلجي مغلق في دبي ويوجد
 يمكنك هنا االستمتاع باللعب بالثلج.في مول اإلمارات
 والتزلج على المنحدرات ولقاء طيور،وزيارة الحديقة الثلجية
.البطريق وركوب الكرة العمالقة
 يرجى العلم بأن سكي دبي يوفر األحذية والقفازات والجوارب:الشروط واألحكام
. ال يُ سمح لألطفال تحت عمر السنتين بالدخول.والبدل الكاملة والمعاطف

األطفال
389

AED

AED

الكبار
399

.60%  من أفضل وجهات وتجارب دبي ووفر حتى33 اختر من بين
تتيح “بطاقة الدخول غير المحدودة” استكشاف أكثر عدد من الوجهات في
. وجهة وتجربة يمكن استكشافها خالل ثالثة أيام33  فهي تتضمن،دبي
.صمم برنامجك الخاص واختر ما الذي تريد استكشافه
ّ

 دبي، مول اإلمارات،سكي دبي
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
مساء
11 - ً صباحا10 يومياً من
ّ
ً

آي فالي هو مركز ترفيهي داخلي يوفر لك تجربة القفز
.بالمظالت بطريقة آمنة ومقابل تكلفة مناسبة

الكبار
425

بطاقة الدخول غير المحدودة

سكي دبي

City Centre Mirdif
iFlyteamleader@maf.co.ae
+971 4 231 6292
مساء
11  ظهراً حتى12 يومياً من
ّ
ً

AED

األطفال
874

AED

الكبار
929

AED

األطفال
846

AED

الكبار
899

AED

*تختلف األسعار مع المواسم

دخول لمرة واحدة

3+

2018  مايو16 اشتر بطاقتك وابدأ بالتوفير من
www.dubaipass.ae

∞

الفئة الثانية

ATTRACTION POOL 2
AT THE TOP, BURJ KHALIFA

DUBAI AQUARIUM

Burj Khalifa - Downtown Dubai
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
Daily 8am - 11pm

SINGLE ENTRY

Soaring high at 55meters, At the Top, Burj
Khalifa and its specially designed projections
give you the feeling of flying over global
landmarks as you ascend to Level 125.
Please note: Reservation required 48 hrs prior.

90-MINUTE SPEED
BOAT TRIP

Please note: Reservation required 24 hrs prior

SINGLE ENTRY

Please note: 24hr Prior reservation required.

2-HOUR CRUISE &
BUFFET DINNER

Bollywood Parks™ Dubai is an experience
unlike any other, packed with action, dance and
flavours. Live the Bollywood fantasy with heart
thumping attractions and performances.

Al Awir Road, Al Warqa 5
HRANUSHT@dm.gov.ae
Daily 9am - 7pm

One of the biggest 5-star floating restaurants
offering a true Arabian experience, complete
with buffet dinner, live music, dance
performances and henna paintings.

2nd floor, Dnata travel centre, Business Bay
Info@cs-dubai.com
+971 4 316 7506
Daily throughout the year

SINGLE SEAT

AQUA FUN PARK

SINGLE ENTRY

Take a walk on the wild side with Dubai Safari, the
new home for more than 2500 animals from all
over the world.
SINGLE ENTRY

DUBAI CITY TOUR WITH DUBAI MUSEUM

Mercato Shopping Mall, Jumeirah Road
booking@wonderbustours.net
+971 4 359 5656
Tour leaves at 4pm throughout the week.

SINGLE ENTRY

Aboard the Wonder Bus for a thrilling ride from
one of Dubai’s commercial centres passing
through the ancient archaeological landmarks of
the city, and then goes down into the creek water
down the old Dubai creek
Please note: Tickets must be redeemed at the Mercato Mall Sales
office and Burjuman Kiosk.

Pick and drop service from hotel or any other location
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
Daily 9am-2pm

This half day tour will give you a taste of the old
and the new with beautiful landmarks such as
the Jumeirah Mosque, Burj Al Arab, Atlantis The
Palm and much more.
SINGLE ENTRY

جولة في دبي على متن الحافلة

رحلة بحرية مع عشاء في المارينا

 الخليج التجاري، مركز دناتا للسفريات،الطابق الثاني
Info@cs-dubai.com
+971 4 316 7506
مساء
10 – مساء
6 :ليال
5:30 – ً صباحا9 : ًنهارا
ً مساء
ً
ً
ً

 اللغات.المميزة
اكتشفوا مدينة دبي في هذه الرحلة
ّ
، اإلنكليزية، العربية:المتوفرة على متن الحافالت هي
، الفرنسية، اإلسبانية، الهندية، البرتغالية، الروسية،األلمانية
. والصينية،اليابانية
، الفارسية، التركية،اإليطالية
ّ
 وسيتي سنتر، يمكن الحصول على البطاقات في دبي مول:الشروط واألحكام
. وفندق أتالنتس النخلة،ديرة

Please note: Reservation required 24 hrs prior. Modest clothing is
required for entry into Jumeirah Mosque.

حديقة اكوا فن

دخول لمرة واحدة

جولة في مدينة دبي مع متحف دبي

الباص العجيب

دخول لمرة واحدة

 يجب الحصول على التذاكر من مكتب المبيعات في ميركاتو:الشروط واألحكام
. وفي برجمان،مول

دخول لمرة واحدة

تقدم هذه الرحلة في خور دبي تجربة عربية أصيلة من فئة
ّ
الخمس نجوم مع بوفيه مفتوح وعرض موسيقي حي
.ورسم الحنة

يضم أكثر من
تفوت زيارة هذا المكان الرائع الذي
ّ
ّ ال
. حيوان من حول العالم2500
دخول لمرة واحدة

DUBAI DOLPHINARIUM

Atlantis, The Palm, Palm Jumeirah
dxb-salesmwp@atlantisthepalm.com
+971 4 426 0000
Daily 10am - 10pm

Please note: Redemption at Lost Chambers Ticketing Plaza

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

A brand-new floating platform located within
the The Dubai Fountain. Stroll down the 272m
boardwalk, with the closest point putting you
only nine metres away from the fountains!

Level 2, The Dubai Mall
kidzaniadutymanagers@emaar.ae
Daily 10 am-11 pm

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

+971 4 448 5223

Please note: Tickets must be redeemed at the counter.

SHOW & SAVE | LA PERLE
La Perle Theatre, Al Habtoor City
rebeccas@lama.ae +971 4 2952007
Check most current show calendar online at
www.laperle.platinumlist.net

Sights, sound, sail! Set sail on a traditional Abra
for an ultimate ride on the Burj Lake, home to
the world’s largest performing fountain.

La Perle by Dragone is the UAE’s first ever
permanent Vegas-style show, featuring 65 worldclass artists performing on an iconic aqua-stage.
50% OFF

عيشوا المغامرة على حلبة دبي للتزلج في دبي مول ذات
.تقدم تجربة مليئة بالمرح
ّ  والتي،الحجم األولمبي
 يمكنكم الحصول على تذاكر الدخول عند شباك التذاكر فقط:الشروط واألحكام
 وال يُ سمح بالدخول إال باستخدام البطاقات األصلية أو القسائم على الهاتف. تُ طبق شروط وأحكام إضافية.المحمول

رحلة بحرية مع عشاء

دخول لمرة واحدة

Please note: Call or email to book quoting your Dubai Pass number

دخول لمرة واحدة

متحف االتحاد

يستعرض متحف االتحاد لزواره قصة تأسيس دولة اإلمارات
 علماً بأن المتحف يقع في المكان ذاته،العربية المتحدة
.1971 الذي شهد تأسيس الدولة عام
دخول لمرة واحدة

”بيت الرعب “هستيريا

دخول لمرة واحدة

 شارع الشيخ محمد بن زايد،سيتي سنتر مردف
Orbi@maf.co.ae
+971 4 231 6252
مساء
10  الساعة- ً صباحا10  من الساعة:من األحد إلى األربعاء
ً
 منتصف الليل- ً صباحا10  من الساعة:من الخميس إلى السبت

”تفوتوا زيارة بيت الرعب “هستيريا
ّ  ال،لمحبي أجواء الرعب
.في دبي مول الختبار تجربة رائعة
دخول لمرة واحدة

. الطريقة األفضل للوصول باستخدام تاكسي وباص دبي:الشروط واألحكام

أوربي دبي

 موقف السينما، قرب كيدزانيا،دبي مول
bisher@hysteria.ae
+971 4 330 8424
مساء
11  صباحاً وحتى الساعة10 يومياً من الساعة
ّ
ً

تجول في قارب “العبرة” التراثي في بحيرة نافورة دبي في
. النافورة الراقصة األكبر حول العالم،برج خليفة

دخول لمرة واحدة

 تقاطع شارع الثاني من ديسمبر،شارع جميرا
Etihad.Museum@dubaiculture.ae
+971 4 515 5771
مساء
8  الساعة- ً صباحا10 يومياً من الساعة
ّ
ً

 إلى جمع، أحد معالم دبي المعمارية،يهدف برواز دبي
 استمتعوا.الماضي والحاضر والمستقبل في مكان واحد
.باإلطاللة الرائعة من منصة المشاهدة المخصصة لذلك

 داون تاون دبي،برج خليفة
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007

دخول لمرة واحد

” الحجز عند شباك تذاكر “ذا لوست تشامبرز:الشروط واألحكام

دخول لمرة واحدة

برواز دبي

جولة بحيرة نافورة دبي

ال بيرل

 على الضيوف الوصول قبل موعد، لضمان توفر المقاعد:الشروط واألحكام
.العرض بساعة

عد حوض “ذا لوست تشامبرز” أكبر معرض بحري في
ّ ُي
. ألف حيوان بحري65  حيث يضم أكثر من،المنطقة

4  البوابة رقم،حديقة زعبيل
HRANUSHT@dm.gov.ae MAHLI@dm.gov.ae
+971 4 800900
مساء
9  صباحاً وحتى الساعة10 من الساعة
ً

منصة جديدة تتيح لكم استكشاف نافورة دبي عن قرب
! أمتار فقط من النوافير9  وعلى بعد، ً مترا272 بطول

 مدينة الحبتور،مسرح ال بيرل
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
:“اطلع على أحدث عروض ”ال بيرل” على الموقع اإللكتروني
”www.laperle.platinumlist.net

. اتصل أو راسلنا مع تحديد رقم بطاقة دبي، للحجز:الشروط واألحكام

جولة في المركب لمدة ساعة

الممشىى العائم

دخول لمرة واحد

 نخلة دبي،أتالنتس النخلة
dxb-salesmwp@atlantisthepalm.com
+971 4 426 0000
مساء
10  الساعة- ً صباحا10 يومياً من الساعة
ّ
ً

ًاستمتع بمشاهدة الدالفين والفقمات وهي تؤدي عروضا
عد األول من نوعه
ّ  في عرض ُي،بهلوانية وراقصة وغنائية
.في اإلمارات

 داون تاون دبي،برج خليفة
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007

تقدم كيدزانيا بيئة تعليمية تتيح للطالب بين عمر األربع
ّ
. سنة تجربة المهن التي يبرعون بها16سنوات والـ

يعتبر “ال بيرل باي دراجون” أول عرض دائم على طراز عروض
ً فنانا65  يشارك في العرض.فيغاس في دولة اإلمارات
ً متراً مربعا860 عالمياً على مسرح مائي تبلغ مساحته
.لتقديم عرض رائع

 يرجى الوصول إلى منطقة. ساعة24  يتطلب الحجز قبل:الشروط واألحكام
 ألن المركب سينطلق في، دقيقة قبل موعد الرحلة15 االنطالق على األقل
. ًالوقت المحدد تماما

”“ذا لوست تشامبرز” و”أمباسادور الغون

2  أم هرير،1  البوابة رقم،حديقة الخور
info@dubaidolphinarium.ae
121 : الرقم المباشر+971 4 336 9773
مساء
6 و، بعد الظهر3 و، ً صباحا11 :أوقات العروض
ً

 من خالل،اكتشف جمال جزيرة نخلة جميرا بطريقة فريدة
.القيام برحلة بحرية ممتعة

 دبي مول،الطابق الثاني
+971 52 448 5223
kidzaniadutymanagers@emaar.ae
مساء
11
الساعة
ً صباحا10 من الساعة
ً

-  يمكنكم الحصول على تذاكر الدخول عند شباك التذاكر فقط:الشروط واألحكام
وال يُ سمح بالدخول إال باستخدام البطاقات األصلية أو القسائم الهاتفية

دبي دولفيناريوم

غرب مرسى دبي
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
 بعد الظهر4 و، ً ظهرا1 و، ً صباحا11.30 :أوقات الرحالت اليومية

فقط لبطاقة الدخول غير المحدودة | كيدزانيا

KidZania® provides an educational environment
that allows kids between the ages of four to 16 to
do what comes naturally to them.

Burj Khalifa - Downtown Dubai
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007

Expect to hear a lot of screams the second
you pass by this haunted attraction in The
Dubai Mall.

Please note: Tickets must be redeemed at the counter

UNLIMITED ONLY | KIDZANIA®

DUBAI FOUNTAIN LAKE RIDE

The Dubai Mall - Next to Kidzania - Cinema Parking
bisher@hysteria.ae
+971 4 330 8424
Daily 10am-11pm

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

Burj Khalifa - Downtown Dubai
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007

HYSTERIA HAUNTED HOUSE DUBAI

City Centre Mirdif
Orbi@maf.co.ae
+9714-231 6252
Sun-Wed: 10am-10pm Thurs-Sat: 10am-midnight

Please note: Please notify if you have any medical condition

Dubai Frame, an icon of Dubai’s architectural
design, aims to link the past to the present
looking forward to the future. Take in the views
from the structure’s viewing deck.

Please note: Please arrive at the boarding location at least 15
minutes prior to departure

Glide across the Olympic-sized Dubai Ice Rink
located in The Dubai Mall, where unlimited fun
awaits skating enthusiasts.

BOARDWALK

Zabeel Park, Gate 4
HRANUSHT@dm.gov.ae MAHLI@dm.gov.ae
+971 4 800900
Daily 10am - 9pm

ORBI DUBAI

SINGLE ENTRY

SINGLE ENTRY

رحلة بحرية في جزيرة النخلة

 دبي مول،الطابق األرضي
+971 4 448 5111
IceRink_ManagementTeam@emaar.ae
)مساء (أوقات العمل في المركز التجاري
1 - ً صباحا10 من الساعة
ً

Ground Level, The Dubai Mall
icerink_managementteam@emaar.ae
+971 4 448 5111
Daily 10am-11pm

Experience an exclusive sunset in Dubai on a
luxury glass boat and get a glimpse of the Palm
Jumeirah life.

DUBAI FRAME

The Etihad Museum inspires its visitors with the
story of the founding of the UAE, being located at
the very place where UAE was founded in 1971.

A game-changing interactive museum, Orbi
fuses Sega’s state of the art technology with
BBC Earth’s content to bring you this indoor
nature park with 12 different nature zones.

Please note: To ensure seats, guests must arrive an hour before
the show.

حلبة دبي مول للتزلج

DUBAI MALL ICE RINK

Palm Views West, Palm Jumeirah
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
Daily 8-10pm

UAE’s only dolphin & seal show. Watch in
wonder as the dolphins & seals perform
incredible acrobatics, dance and sing.

Jumeirah Road and 2nd December St. Dubai
Etihad.Museum@dubaiculture.ae
+971 4 515 5771
Daily 10am-8pm

SINGLE ENTRY

PALM JUMEIRAH CIRCLE CRUISE

Creek Park, Gate 1, Umm Hurrair 2
info@dubaidolphinarium.ae
+971 4 336 9773 Ext. 121
Mon-Sat 10am-7:30pm
Show timings: 11am, 3pm & 6pm

ETIHAD MUSEUM

Please note: RTA bus or taxi are the most convenient way to reach here.

 ال يشمل السعر تكاليف التنقل من. ساعة24  يرجى الحجز قبل:الشروط واألحكام
.وإلى مكان انطالق الرحلة

الفئة الثالثة

LOST CHAMBERS & AMBASSADOR LAGOON

SINGLE ENTRY

بطاقة لمرة واحدة

” مقابل “ديرة توين تاورز،خور ديرة
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
)مساء
8
الساعة
القارب
إلى
الصعود
( مساء
11 - مساء
9 يومياً من
ّ
ً
ً
ً

ATTRACTION POOL 3

With over 20 marine exhibits to explore,
containing over 65,000 aquatic animals, Lost
Chambers Aquarium is home to the largest
open-air marine habitat in the region.

 ال يسمح للنساء الحوامل، كلغ15 : الحد األدنى للوزن هو
:الشروط واألحكام
ّ
. ساعة24  يرجى الحجز قبل.بالمشاركة في الرحلة

رحلة في خور دبي مع عشاء

5  الورقاء،طريق العوير
HRANUSHT@dm.gov.ae
+971 4 800900
مساء
9 - ً صباحا9 يومياً من
ّ
ً

دخول لمرة واحدة

دخول لمرة واحدة إلى
منصة المراقبة

تعرف على دبي من المياه على متن قارب قد تصل سرعته
 دقيقة من90  تضمن لك هذه الجولة قضاء. عقدة30 إلى
.المغامرة واألوقات الرائعة

”حديقة “سفاري دبي

تجول في الباص العجيب الذي ينطلق من ميركاتو مول
 ثم يدخل في جولة داخل،ويمر بأبرز معالم دبي التراثية
.مياه الخور

 الرجاء إحضار رقم الحجز لالستفادة. ساعة48  يجب الحجز قبل:الشروط واألحكام
.من العرض

 شارع الصبا،مرسى دبي
booking@splashtours.ae
1 800 4 775274
، ً ظهرا12:30 ، ً صباحا10:45 ، ً صباحا9 :مواعيد الرحالت
مساء
7:45 ،مساء
6:00 ، بعد الظهر4:15 ، بعد الظهر2:30
ً
ً

اكتشف عالم بوليوود الرائع أثناء زيارتك لمنتزه بوليوود
باركس الذي يوفر خمس مناطق شيقة ومتنوعة مستوحاة
.من أهم أفالم بوليوود
دخول غير محدود

استمتع بدخول حصري لمنصة المراقبة الخارجية المبتكرة
 متر في555  والتي تقع على ارتفاع،واألعلى في العالم
 ما يمنحك فرصة مشاهدة كافة، من برج خليفة125 الطابق
.السياحية في المدينة
المعالم
ّ

 دقيقة90  رحلة بالقارب السريع لمدة- سبالش تورز

 شارع الشيخ زايد،دبي باركس آند ريزورتس
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 820 0000
 منتصف الليل12 -  بعد الظهر4 يومياً من
ّ

 شارع جميرا،ميركاتو مول
booking@wonderbustours.net
+971 4 359 5656
 بعد الظهر طيلة األسبوع4 يومياً عند الساعة
ّ

تتيح لكم هذه الجولة والتي تمتد على مدى نصف يوم
استكشاف أبرز معالم دبي القديمة والجديدة بما في ذلك
. وغيرها الكثير، وأتالنتس النخلة، وبرج العرب،مسجد جميرا

دخول لمرة واحدة

منتزه بوليوود باركس دبي

جميرا بيتش ريزيدنس
ahmed@aquafun.ae
+971 50 784 9784
مساء
6
- ً صباحا9 يومياً من
ّ
ً

خدمة التوصيل من الفندق أو أي مكان آخر في دبي
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
 بعد الظهر2  صباحاً وحتى الساعة9 من الساعة

 يرجى ارتداء المالبس المحتشمة عند دخول مسجد جميرا:الشروط واألحكام
. ساعة24 يتطلب الحجز قبل

رحلة بحرية لمدة ساعتين مع
بوفيه مفتوح

اكتشف عالم ليغوالند المليء بالمغامرات واشعر
 الحديقة المائية،باالنتعاش في حديقة ليغوالند المائية
الوحيدة في المنطقة المخصصة للعائالت واألطفال بين
. سنة12 سنتين و

 داون تاون دبي،برج خليفة
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
مساء
11 - ً صباحا8 يومياً من
ّ
ً

اختر بين التجربة الشاملة أو الدخول إلى دبي أكواريوم
.وحديقة الحيوانات المائية (النفق المائي) فقط
.يجب الحصول على البطاقات من شباك التذاكر

، ساعة من موعد انطالق الرحلة24  في حال إلغاء الحجز خالل:الشروط واألحكام
. ساعة24 ال حاجة للحجز المسبق قبل. 100% فسيتم احتساب رسوم اإللغاء بنسبة
مقعد واحد

قمة برج خليفة

 دبي مول،الطابق األرضي & الطابق الثاني
Aquarium_ManagementTeam@emaar.ae
+971 4 448 5200
)مساء (أوقات عمل دبي مول
11 – ً صباحا10 ًيوميا
ّ
ً

استمتع برحلة بحرية رائعة على متن قارب الدهو التقليدي
.في منطقة دبي مارينا لمدة ساعتين

 مردف،1  البوابة،حديقة مشرف
info@aventuraparks.com
+971 52 178 7616
مساء
6
- ًصباحا- 9:30 : األربعاء- األحد
ً
مساء
9 - ً صباحا9 : السبت- الخميس
ً

 متر مربع من35000 لزواره أكثر من
ّ يقدم منتزه افنتورا
 مع الكثير من،الطبيعية لمتعة بال حدود
المناطق
ّ
ألعاب التسلق والتأرجح والمسارات االنزالقية الرائعة
.والمليئة بالمغامرة

دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية

 قرب فندق دبل تري باي هيلتون،المارينا
rebeccas@lama.ae
+9714 295 2007
مساء
10:30 - مساء
8:30 يومياً من
ّ
ً
ً

منتزه افنتورا

With over 35,000sqm of nature for everyone to
explore, conquer and enjoy, Aventura features
climbing, tree-surfing, zip-lining and more.

WONDER BUS
+971 4 800900

Please note: Tickets can only be redeemed at Dubai Mall, Deira
City Centre, and Atlantis , The Palm

Mushrif Park Gate 1, Mirdif
info@aventuraparks.com
+971 52178 7616
Sun - Wed 9:30am - 6pm, Thu - Sat 9am - 9pm

Visit the world’s largest inflatable aqua park
located in JBR beach. Come and have fun under
the sun against an elegant city backdrop.
UNLIMITED ENTRY

Join entertaining and flexible sightseeing tours.
Commentary is available in English, Arabic, German,
Russian, Portuguese, Hindi, Spanish, Mandarin,
French, Italian, Turkish, Farsi and Japanese.

AVENTURA PARK

JBR Beach
ahmed@aquafun.ae
+971 50 784 9784
Daily 9am - 6pm

DUBAI SAFARI PARK

Deira Creek, Opposite to Diera Twin Towers
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
Daily 9pm - 11pm (boarding at 8pm)

Please note: Reservation required 24 hrs prior

Please note: Tickets must be redeemed at counter

Sheikh Zayed Road, Opposite Palm Jebel Ali
amazingservice@dubaiparksandresorts.com
+971 4 8200000
Check Website

CREEK CRUISE & DINNER

2-HOUR CRUISE &
BUFFET DINNER

Hop on the beautiful dhow cruise in Dubai and
experience the stunning sights and sounds of
Dubai from Dubai Marina.

BOLLYWOOD PARKS™ DUBAI

Dubai Marina - Al Seba Street
booking@splashtours.ae
18004775274
9am, 10:45am, 12:30pm, 2:30pm. 4:15pm. 6pm, 7:45pm

CITY SIGHTSEEING HOP-ON, HOP-OFF BUS

Marina near Double Tree by Hilton
rebeccas@lama.ae
+971 4 295 2007
8:30-10:30pm

Choose either Dubai Aquarium & Underwater
Zoo (with tunnel) or Explorer Experience at one
of the largest indoor aquariums in the world.
SINGLE ENTRY

SPLASH TOURS

Experience Dubai from the water on a boat that
can reach speeds of 30 knots. This tour ensures
a very entertaining and thrilling 90-minute tour
of Dubai from the water.

MARINA DHOW CRUISE DINNER

Ground & Level 2, The Dubai Mall
Aquarium_ManagementTeam@emaar.ae
+971 4 448 5200
Daily 10am - 11pm

دخول لمرة واحدة

 تجربة فريدة من نوعها،ُيعد المتحف التفاعلي أوربي دبي
 منطقة12 تتيح استكشاف الطبيعة في بيئة داخلية تتضمن
 وذلك من خالل استخدام تكنولوجيا،طبيعية مختلفة
.“سيغا” المتطورة ومحتوى “بي بي سي إيرث” المميز
. يرجى إعالم طاقم العمل عن أي ظروف طبية:الشروط واألحكام

دخول لمرة واحدة

