
الموقعالتوقيتالفعالية اسمالتسلسل

بزج خليفتم08:00 اىذعىح خبصخ/ حفو اإلفززبذ اىشعٍَ 1

ص12:00-  م04:00حفو اإلفززبذ ىيدَهىس2 الخور حدٌقة 

4 الورقاء منطقةساعة 24ٍخٌُ اىَهشخبُ اىجشٌ ىيعبئالد3

الغربٌة القاعة-  دبً مطار معارض مركزم10:00-  ص10:00واحخ اىغدبد واىفْى4ُ

راشد مٌناءم10:30-  م4:00(ٍعشض مزبة عبئٌ)اىخُشَخ " سحيخ األٍو"فعبىُخ 5

دبً شوارعم10:00-  م08:00 مشّفبالد دث6ٍ

الرقة شارعص03:00-  م06:00 اىغىق اىيُي7ٍ

لإلعالم دبً مدٌنةص12:00-  م08:00 ٍهشخبُ عنبٌ وسدط اىذوىٍ ىَىعُقً اىدبص8

جميزا بيتش ريشيذانس- فعالياث الممشى ص12:00-  م8:00عبىٌ اىدبص9

م9:00-  م06:00 ٍهشخبُ اىصحخ اىعبئي10ٍ
 دبً مهرجان فً المشاركة التسوق مراكز

الرئٌسٌة والشوراع للتسوق

م08:30 "ثشعبَخ اىضسعىٍّ"األىعبة اىْبسَخ 11 السٌف شارع-  دبً خور 

الند دبًص1:00-  م04:00 اىقشَخ اىعبىَُخ12

عحىثبد ىنضط اىنجشي 13

عحىثبد ُّغبُ اىنجشي 14

عحىثبد ٍدَىعخ اىزهت واىَدىهشاد 15

ص12:00-  م4:00ٍْطقخ األىعبة اىزشفُهُخ اىنهشثبئُخ  16

ص12:00-  م4:00ٍْطقخ أىعبة اىَهبسح اىزشفُهُخ17

ص12:00-  م4:00ٍْطقخ األىعبة اىَطبطُخ اىزشفُهُخ18

م10:00-  م4:00ٍْطقخ األىعبة اىزشفُهُخ اىنهشثبئُخ  19

م10:00-  م4:00ٍْطقخ أىعبة اىَهبسح اىزشفُهُخ20

م10:00-  م4:00اىَطبعٌ اىعبئَخ 21

م10:00-  م4:00عشوض اىحشف22ُُِ

م10:00-  م4:00عشوض اىفشق اىشعجُخ23

م10:00-  م4:00ٍْطقخ األمالد اىشعجُخ24

م10:00-  م4:00األعىاق اىقذََخ25

م10:00-  م4:00ٍعشض أهو اىجبدَخ26

م10:00-  م4:00سمىة اىدَبه واىخُىه27

م10:00-  م4:00اىعشوض اىفيىميىسَخ28

م10:00-  م4:00ٍعشض عِ اىجُئخ اىصحشاوَخ29

شارع السيف

2011       خـــذوه اىفـعــبىُــبد اىُىٍُخ ىَهـشخــــبُ دثٍ ىيزغـــىق 

اىفعبىُبد اىشئُغُخ  

2011 َْبَش 20اىخَُظ 

اىغحىثبد اىنجشي

فعبىُبد شبسع اىشقخ ثشعبَخ ٍذَْخ اىغشَش

اىزشاس اإلٍبسارٍ- فعبىُبد شبسع اىغُف 

شارع الزلت

فعبىُبد اىشىاسع اىشئُغُخ

العالمٌة بالقرٌة السحوبات مسرح م11:00-  م10:00 



م10:00-  م4:00ٍعشض عِ اىجُئخ اىجحشَخ30

م10:00-  م4:00ٍعشض عِ اىجُئخ اىدجيُخ31

م10:00-  م4:00ٍعشض عِ اىجُئخ اىَذُّخ32

م10:00-  م4:00ٍعشض اإلّغبُ فٍ دوىخ اإلٍبساد33

شارع الضيافتم10:00-  م4:00عشوض اىعبصفُِ اىَْفشدَِ 34

ٍْطقخ األىعبة اىزشفُهُخ اىنهشثبئُخ  35

ٍْطقخ أىعبة اىَهبسح اىزشفُهُخ36

ٍْطقخ األىعبة اىَطبطُخ اىزشفُهُخ37

ص12:00-  ص9:00ٍعشض اىذَْبصىساد38

الهندٌة المدرسةم8:30خىٍّ ىُفش الَف39

عشوض اىذًٍ اىَزدىىخ0 4

عشوض األحىاض اىَبئُخ اىَزدىىخ1 4

عشض اىغُذ و اىغُذح خشَِ اىَزدىه2 4

عشوض اىَدغَبد اىَزدىىخ3 4

عشوض اىجدع عيً اىعص4ٍ 4

عشوض اىزىأً اىصٍُْ عيً اىعص5ٍ 4

عشوض فشاشبد اىشثُع عيً اىعص6ٍ 4

عشوض دًٍ اىطُىس اىعَالقخ7 4

عشوض دًٍ اىغَل اىعَالقخ8 4

م4:30عشوض اىعبصفُِ اىَْفشد9َِ 4

م5:00عشض اىذسادَِ اىَزدىى0ُِ 5

عشض اىنشح األسضُخ اىَزدىه1 5

عشوض اىفشقخ األفشَقُخ2 5

َبشٍ راَبك اىذٍُخ اىعَالقخ3 5

عشوض اىعبصفُِ اىَىعُق4ُِ 5

عشض اىَهشخُِ و األضىاء5 5

م7:45مشّفبالد دثٍ 6 5

عشوض فشقخ اىيُىا اإلٍبسارُخ7 5

عشوض فشقخ اىهجبُ اإلٍبسارُخ8 5

دبً-  األهلً نادي-ثطىىخ دثٍ اىذوىُخ ىنشح اىغيخ اىثبُّخ واىعششو5ُ 9

م11:00-  م7:00 عنٍ دثٍ 60

ص1:00-  ص10:00عٍُْ عزبس عَُْب61

شارع السيف

م10:00- م 6:00

خور دبي

السوق الليلي/شارع الزلت 

خَُشا ثُزش سَضَذاّظ ثشعبَخ ٍدَىعخ دثٍ اىعقبسَخ- فعبىُبد اىََشً 

فعبىُبد شبسع اىضُبفخ

م10:00-  م4:00
جميزا بيتش ريشيذانس- فعالياث الممشى 

اىحفالد اىغْبئُخ واىعشوض اىفُْخ

اىحفالد اىهْذَخ

ٍىاقع اىدزة فٍ ٍشامض اىزغىق

ٍىاقع اىدزة  فٍ ٍىه اإلٍبساد

عشوض اىَهشخُِ

فعبىُبد سَبضُخ

مول اإلماراث

م4:30

م6:45

م6:15

م6:45



ص12:30-  ص10:00ٍذَْخ اىجىىُْغ62 دبي فستيفال سيتي 

دبي فستيفال سيتيص01:00-  ص7:00ّبدٌ اىفصىه األسثعخ ىيغىىف63

الحجز وقت على ٌعتمدسحالد اىهيُىمىثزش64  دبي فستيفال مارينا 

وسظ مذينت بزج خليفتاللٌل منتصف-  ص10:00عيً قَخ، ثشج خيُفخ65

وسظ مذينت بزج خليفتم11:00-  م6:00 ّىافُش ثحُشح ثشج خيُفخ اىَبئُخ66

الطابك األرضي- دبي مول اللٌل منتصف-   ص10:00 حيجخ اىزضىح67

الطابك األرضي- دبي مول اللٌل منتصف-   ص10:00 دثٍ أمىاسَىً وحذَقخ األحُبء اىَبئُخ 68

دبي مولاللٌل منتصف-  ص9:00 مُذصاُّب69

دبي مولص1:00-  ص10:00 عبىٌ اىغُدب 70

وافياللٌل منتصف-  ص10:00 عىق خبُ ٍشخبُ 71

ٍبخُل ثالّذ72

عٍُْ عزبس عَُْب73

آٌ فال74ٌ

عُشك مشح اىقذ75ً

ٍذَْخ األطفبه76

ٍبخُل ثالّذ77

األىعبة اىَبئُخ78

صبىخ اىجىىُْغ79

عٍُْ عزبس عَُْب80

حذيمت الخورم8:00-  ص10:00 ٍذَْخ اىطفو81

ص11:00

م5:00

م5:30-  ص11:00 األىعبة اىَبئُخ فٍ أرالّزظ83

م10:00-  ص10:00 اىحُبح اىَبئُخ فٍ أرالّزظ84

م5:30-  ص10:00 اىزعبَش ٍع اىذالفُِ فٍ أرالّزظ 85

 فنذق حياة ريجنسيم9:00-  ص10:00 صبىخ غبىُشَب ىيزضىح 86

 منطمت الممشرص2:00-  ص9:00 ٍشمض دثٍ ىيجىىُْغ87

1جميزا م5:00-  ص10:00 حذَقخ اىحُىاّبد88

م6:00-  ص10:00حذَقخ واَيذ وادٌ ىألىعبة اىَبئُخ 89 شاطئ جميزا 

م10:00-  ص10:00حذَقخ اىىّذسالّذ90 بز دبي 

م5:00-  ص9:00  

دقٌقة 20 كل رحلة  

م10:00-  ص10:00ىعجخ حشة األىىاُ 92 حذيمت الخور 

4البوابت - حذيمت سعبيلاللٌل منتصف-  ص10:00 ثىاثخ اىْدىً 93

م11:00-  ص6:00ٍزشو دثٍ 94 محطاث المتزو 

ص1:00-   ص10:00 

600545555ارصو ثخذٍخ أهال دثٍ , ىَضَذ ٍِ اىَعيىٍبد
خذوه اىفعبىُبد قبثو ىيزغُُش**

 فنذق أتالنتس

ٍىاقع اىدزة فٍ وافٍ

ٍىاقع اىدزة فٍ دثٍ

حذيمت الخورعشوض اىذالفُِ 82

اىجبص اىنجُش 91

مول , وافي, بزجمان , ديزه سيتي سنتز

, مذينت جميزا, سوق الذهب, اإلماراث

فنذق أتالنتس, متحف دبي 

ٍىاقع اىدزة فٍ  ٍشدف عُزٍ عْزش

مزدف  سيتي سنتز

ص1:00-   ص10:00 

ص12:00-   ص10:00 

ديزه  سيتي سنتز

ٍىاقع اىدزة فٍ  دَشٓ عُزٍ عْزش

ٍىاقع اىدزة فٍ دثٍ فغزُفبه عُزٍ

فعبىُبد وٍىاقع اىدزة فٍ دثٍ ٍىه


