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استمتع بلحظات سعيدة.

احجز.
سافر.



اكتشف 
عطالت من 

فالي دبي.

ما عليك سوى اختيار وجهتك ومواعيد الرحالت 
التي تناسبك والفنادق الذي تريد من الخيارات 
الواسعة التي نقدمها. سواء كنت من عشاق 
الطبيعة أو من هواة التسلية أو ممن يبحثون 

عن عطلة تمنحهم جرعة من االسترخاء والهدوء، 
سيكون بإمكانك اختيار النشاط الذي ترغب فيه 
من رحالت جبلية وبحرية، إلى رحالت السفاري 

في األدغال والجوالت السياحية داخل المدينة. 
مهما كانت الميزانية التي خصصتها لعطلتك، 
كن على ثقة بأنك ستجد ما تريد مع الخيارات 

المتنوعة لباقات العطالت والتي تناسب الجميع.

 holidays.flydubai.com/ar
هي بوابتنا اإللكترونية، ُصممت 

لُتسهل عليك مهمة التخطيط 
لسفرك والقيام بالحجوزات 
المناسبة لك وبتكلفة أقل، 

وذلك من خالل وضع خيارات 
واسعة بين يديك.

الفنادق
نضع بين يديك فرصة الحجز في آالف من 
الفنادق والمنتجعات السياحية، األمر الذي 

يمكنك من اختيار ما يناسبك، باإلضافة إلى 
وجود وفرة من الغرف في انتظار إقامتك حتى 

في مواسم الذروة.

الجوالت والنشاطات
اختر ما يناسبك من جوالتنا السياحية الممتعة 

ونشاطاتنا المميزة لتستمتع بعطلتك إلى 
أقصى الحدود. اكتشف الحياة البرية في 
سريالنكا أو متع ناظريك بالفنون والحرف 

اليدوية في جورجيا. تجّول في الشوارع 
الفرعية لمدينة دلهي العريقة أو قم بجولة 

على متن قارب في زنجبار. نشاطاتنا وجوالتنا 
السياحية كفيلة بمنحك أفضل ما تقدمه 

األماكن التي ستقوم بزيارتها.

 سواء كنت من محبي الفنون والثقافة، 
أم ممن يحبون ارتياد المنتزهات الترفيهية، 
ما عليك سوى حجز تذاكر لجوالتك السياحية 

 والعديد من النشاطات الممتعة األخرى 
 قبل بدء رحلتك وبكل سهولة عبر 

.holidays.flydubai.com/ar

تأمين السفر
تم تصميم خطط تأمين السفر بشكل يتناسب 

مع احتياجات ومتطلبات عمالء عطالت من 
فالي دبي. بإمكانك أن تسترخي وأنت مرتاح 

البال عند معرفتك أننا سنقدم لك خطة تأمين 
تناسبك بغض النظر عن نوع العطلة التي 

تخطط لها.



عطلة 
مميزة.

تتيح لك بوابتنا اإللكترونية holidays.flydubai.com/ar فرصة 
االستمتاع بعطلتك، بما توفره لك من رحالت وفنادق وأنشطة 

متنوعة والفعاليات التي تضم الجوالت السياحية والتنقالت من 
وإلى المطارات والتأمين. أن تحجز لعطلتك معنا يعني أن تحصل 
على أفضل الصفقات ضمن التكلفة التي تحددها أنت لعطلتك.

محطة واحدة.
تمنحك عطالت من فالي دبي وقتًا إضافيًا لتستعد لعطلتك المنتظرة وذلك بفضل تبسيط عملية 

الحجز وجعلها سلسة وميّسرة. استمتع بعطلتك إلى أقصى الحدود وبكل راحة بال وكن اثقًا بأننا 
وضعنا بين يديك أفضل خيارات الرحالت والفنادق واألنشطة وبالسعر الذي يناسبك.

إنها محطة واحدة كفيلة بتلبية كل احتياجات عطلتك.

غاية بالبساطة.
ما عليك سوى زيارة holidays.flydubai.com/ar أو التحّدث إلى وكيل سفرك المحلي أو أحد 

موظفي متجر فالي دبي للسفر لتطّلع على خيارات الوجهات الواسعة والفنادق واألنشطة 
والمزيد من الخدمات، كل هذا بعملية حجز واحدة.



تجربة 
فالي دبي

 استرِخ واترك مشاغل الحياة 
وابدأ عطلتك منذ اللحظة التي 
تصعد فيها على متن طائراتنا. 

يتّسم أسطولنا المؤّلف من طائرات بوينغ 
800-737 من الجيل الجديد وطائرات بوينغ 

737 ماكس 8 بالحداثة والكفاءة، وهو مناسب 
لشبكتنا دائمة التوسع. ولحرصنا الشديد على 

توفير تجربة سفر مميزة، قمنا بتجهيز كل مقعد 
بنظام HD الترفيهي المزود بشاشة لمس عالية 

الجودة، ووفرنا مساحة رحبة وتصميم مبتكر 
لتوفيرالراحة لركابنا.

استمتع بتشكيلة غنية من الخدمات ووسائل 
الراحة على متن الدرجة السياحية. خالل رحلتك 

الجوية معنا ستستمتع بنظام الترفيه على 
متن الطائرة لتتابع برامجك وتبقى على اطالع 
على آخر المستجدات، كما حرصنا على بقائك 

متصاًل مع شبكة الواي فاي المتاحة على متن 
طائراتنا. كل هذا مقابل تكلفة منخفضة. 

أما درجة رجال األعمال من فالي دبي فتمنحك 
تجربة أكثر خصوصية وراحة لما تقدمه لك من 

أولوية في خدماتها في المطار وفريق مكّرس 
لخدمتك ومقاعد واسعة ومريحة، باإلضافة 

إلى قائمة طعام غنية بخيارات مستوحاة من 
المطابخ العالمية لتتلذذ بها خالل رحلتك.

بوينغ 737 ماكس 8

بوينغ 737 ماكس 8بوينغ 737 ماكس 8



دبي مول وبرج خليفة
ُيعتبر دبي مول وجهة رئيسة للمتسوقين 

وعشاق المغامرة على حد سواء. يتميز بالتنوع 
الغني في متاجره، كما يتمتع بوجود حوض 
مائي يغص بالكائنات البحرية المتنوعة مما 

يتيح لزواره االستمتاع بتجربة تسوق رائعة 
واختبار روعة الحياة المائية، وكل هذا تحت 
سقٍف واحد. وإلى جانب دبي مول يقع 

برج خليفة الشهير ويمكن للسياح االستمتاع 
بمشهد دبي الساحر من على منصة المراقبة.

قرية التراث والغوص
لالبتعاد عن ازدحام المدينة، ما عليك سوى 

زيارة قرية التراث والغوص لتختبر األجواء 
التراثية المذهلة والحضارة الغنية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة. تقع هذه القرية 
العريقة على ضفة خور دبي من جهة بر دبي، 

وتتميز بالمنازل المصنوعة من سعف النخيل 
والطين، واألكواخ التقليدية حيث بإمكانك 

مشاهدة الخزفيين وصانعي المجوهرات وهم 
يمارسون حرفهم التقليدية.

سوق الذهب وخور دبي 
لتتذوق نكهة األصالة العريقة في دبي 

القديمة، ما عليك سوى قضاء فترة ما بعد 
الظهر في سوق الذهب وخور دبي لتعيش 

تجربة رائعة تأخذك في رحلة عبر الزمن، وتتيح 
لك االستمتاع بجمال المدينة كما لم تفعل 

من قبل. قم بجولة مائية على متن التاكسي 
المائي المعروف بـ “العبرة” ونضمن لك أن 

يكون بين يديك ألبوم صور مليء بمناظر 
باهرة ألفق دبي الساحر عند نهاية الجولة.

 عطلة 
األحالم تبدأ 
في دبي.

مّتع ناظريك بالعجائب العمرانية لناطحات سحاب مدينة دبي أو 
استمتع بحضور إحدى عروض أوبرا دبي أو تأّمل بروعة تراث دولة 
اإلمارات العربية المتحدة الغني بعراقته. دبي هي مدينة تختصر 

العالم لتقدم لك عالمًا من النشاطات والفعاليات والعروض 
الثقافية والترفيهية وفنون الطهو وغيرها الكثير.

 تنّزه أو استرِخ على شواطئ دبي وانتقل إلى عالم من الراحة 
 أو استمتع بتجربة سكاي دايف فوق جزيرة النخلة... هنا، في 

مدينة حديثة تذهلك بكل تفاصيلها، ستستمتع بالكثير من 
النشاطات الترفيهية.



 آي إم جي... 
عالٌم من المغامرات 

سواء ُقمت بالزيارة في الصيف أو في 
الشتاء، ستجد أن المرح في أكبر منتزه ترفيهي 

داخلي في العالم ال يتوقف على اإلطالق. 
يمنحك عالم آي أم جي فرصة عيش مغامرات 
رائعة متنوعة، من الفندق المسكون باألشباح 

إلى جوالت الركوب المليئة باإلثارة التي لن 
 تنتهي منها إال وأنت ترغب بتجربة المزيد 

من المغامرات.

أتالنتس، النخلة ومدينة 
أكوافنتشر المائية 

يقدم لك أتالنتس النخلة كل ما حلمت به من 
مرافق وأجنحة في قمة الرقي إلى وسائل 

المرح والمتعة الفريدة من نوعها في أكبر منتزه 
مائي في الشرق األوسط. في أكوافنتشر 

ينتظرك عالٌم من المغامرة والكثير من األوقات 
الرائعة مع ألعاب الركوب الرائعة والنشاطات 

المميزة التي تجتذب السياح من كل مكان.

رحلة بحرية على متن مركب 
في مارينا دبي 

مّتع ناظريك بسحر أفق دبي من على سطح 
أحد المراكب البحرية التقليدية واستمتع 

بأجمل ما في الماضي عندما يلتقي بأروع 
ما في الحاضر. دلل نفسك مع وجبة عشاء 

فاخرة ُتقدم لك على متن المركب أثناء رحلتك 
البحرية فيما يكتمل هذا المشهد الساحر 

بخلفية المارينا الساحرة وبرج العرب وفندق  
أتالنتس... كل هذا سيترك عندك انطباعًا رائعًا 

ال ُينتسى.

 ذا ووك في جميرا 
بيتش ريزيدنس

وجهًة بارزة لتناول الطعام في الخارج 
والمشاركة في البرامج الترفيهية مساًء 

واالستمتاع باألنشطة في الهواء الطلق 
وتأّمل فنون الشارع. يمتّد ذا ووك على 

طول الساحل ومنطقة جميرا بيتش ريزيدنس 
السكنية وتتوفر فيه خيارات ترفيهية ال حصر 

لها وهي ُتعتبر منطقة سياحية استثنائية.

رحلة سفاري في الصحراء
استمتع بالقيادة على الكثبان الرملية في 

الصحراء قبل غروب الشمس وُعد بالزمن إلى 
الوراء وتحديدًا إلى أيام البدو، إذ ستمضي 
أمسية زاخرة بالعروض الثقافية والترفيهية 

 والمأكوالت التقليدية بينما تتعّرف على 
التراث اإلماراتي األصيل الذي يضرب جذوره 

في األرض.

دبي باركس آند ريزورتس 
ثالثة منتزهات ترفيهية ضخمة تغمرك بالمتعة 

لتنسى قلياًل مشاغل الحياة وتدخل عالمًا 
خياليًا يمألك بالمرح. تضمن لك منتزهات 

LEGOLAND® Dubai وموشنجيت دبي 
 LEGOLAND®وبوليوود باركس دبي و

Water Park قضاء أجمل األوقات مع العائلة 
واألصحاب، إذ تحفل هذه المنتزهات بكل أنواع 

اإلثارة والتشويق. دبي باركس أند ريزورتس 
هو مكان متكامل مصمم ليغمر كل زّواره 

بالفرحة والسعادة مهما كانت أعمارهم.



سواء كنت من عشاق السواحل اآلسيوية المتلئلئة بأشعة الشمس 
الدافئة، أو من محبي اكتشاف المناطق الجبلية في أوروبا، لدينا 

 مجموعة واسعة ومتنوعة من الوجهات لتختار منها وألي وقت 
من العام.

الوجهات.

سريالنكا
جزيرة كثيفة الَخضار تقع في المحيط الهندي وتنتشر فيها الشواطئ الرملية، ومزارع الشاي، 

والبيوت الملونة، واألسواق والمعابد التي تمنحها سحرًا خاصًا. لتكتشف سريالنكا بكل تفاصيلها 
ما عليك سوى القيام بجولة في شوارع كولومبو معتمدًا عربة “التوك توك” كوسيلة تنقل، أو 

ركوب األمواج في الشواطئ القريبة من غاليه، أو الذهاب في مغامرة برية تزور فيها معابد 
كاندي ومدينة سيجيريا األثرية.

جورجيا 
 تعد جورجيا وجهة تحتضن الجمال من كل جوانبه لما تتمتع به من تاريخ عريق وحضارة غنية 

وطبيعة ساحرة. تعّمق في قلب مدينة تبليسي لترى الكنائس العريقة والقالع األثرية وأبراج 
المراقبة المنتشرة بين المطاعم المفعمة بالحياة والمناظر التي تخطف األنفاس. تنتشر الوديان 
الخضراء وكروم العنب على طول الطريق وصواًل إلى سواحل البحر األسود المعروف بشواطئه 
المفروشة بالحصى الملساء ومدنه الجميلة كمدينة باتومي، وشواطئه النابضة بالحياة والجمال 

مثل شاطئ الريفييرا.

تركيا 
في األزمنة الغابرة أطلق كل من اإلغريق 

والرومان وسكان البندقية والعثمانيين لقب 
الوطن على مكان واحد، هو تركيا، األمر الذي 

جعلها تتشرب هذا المزيج المتنوع من الثقافات 
والتقاليد وفنون الطبخ متخذة من اسطنبول 

مركزًا لهذا االندماج والتنوع الغني. ليس 
المسجد األزرق وقصر توبكابي وآيا صوفيا 

سوى غيض من فيض المواقع الشهيرة التي 
يمكنك زيارتها في هذه المدينة التي تشكل 

صلة وصل بين أوروبا وآسيا.

األردن
تتميز األردن بآثارها المغرقة في القدم 

ومناظرها التي تخطف األبصار وبتضاريس 
رملية وعرة تمتد على مرمى النظر، وهذا ما 

يجعلها وجهة سياحية رائعة. عند مغادرتك 
ان واتجاهك جنوبًا إلى مدينة  لعاصمتها عمَّ

البتراء البديعة ووادي رم ستمر في طريقك 
إلى البحر الميت، تلك الواحة المالحة الوادعة 

المشهورة بفنادقها ومنتجعاتها الصحية.

تركيا

األردن

أرمينيا

سريالنكا

جورجيا

أرمينيا
بجبالها الوعرة وبراكينها الخامدة ووديانها 

السديمية ترسم أرمينيا لوحة مذهلة 
مفعمة بجمال ساحر أقل ما يمكن وصفه 
بأنه ملحمي. في الريف ترى مناظر خالبة 
ألديرة من العصور الوسطى تتربع فوق 

التالل، وفي بلداتها المنتشرة على طول 
بحيرة سيفان تنتظرك متعة حقيقية خالل 
أشهر الصيف. وإذا كنت من هواة أجواء 

المدن فبإمكانك زيارة مدينة ييريفان 
 المميزة بشوارع عريضة تزينها أشجار 

وارفة لتستمتع بنكهة مختلفة من الحياة 
المدنية فيها.



أذربيجان
كانت أذربيجان على مر العصور موطنًا للكثير من الحضارات واإلمبراطوريات العريقة نظرًا 

لموقعها االستراتيجي على ضفاف بحر قزوين في المساحة الفاصلة بين قارَتي آسيا وأوروبا. 
في عاصمتها باكو يلتقي سحر الشرق بحضارة الغرب، وتجتمع العراقة مع الحداثة ليتحول هذا 

التناقض اآلسر بين مدينتها المحصنة المغرقة في القدم وطرازاتها المعمارية الحديثة إلى مشهٍد 
مبهٍر للنظر. في عمق الجبال الشامخة ستكتشف المزيد عن أسرار أرض النار وتراثها عند زيارتك 

للمواقع األثرية المتعددة في مدينة غاباال الساحرة.

البوسنة والهرسك
تقع هذه البالد الجبلية الرائعة في قلب 

البلقان، وتزخر بمناظر طبيعية خالبة وغابات 
ساحرة تشكل خلفية باهرة ألطالل القلعة 

القديمة والهندسة المعمارية التي تعكس 
مزيج ثقافات وتقاليد الشعب البوسني.

إيطاليا
بتاريخها العريق وأطباقها الشهية وأسلوب 
الحياة الرائع فيها، إيطاليا هي وجهة مثالية 

لكل محبي السفر. تجّول في شوارع تحتضن 
مبانَي تعود إلى الحقبة الباروكية واختر ما يحلو 

لَك من المطاعم في كاتانيا، حيث سيتسنى 
لك التلّذذ بأشهى أطباق صقلية المشهورة 
عالميًا. وإن أردت خوض تجربة أكثر تشويقًا، 

إنطلق في رحلة إلى جبل إتنا وهو البركان 
الطبقي األكثر نشاطًا في العالم. تنّزه بجواره 

متأّماًل المناظر الطبيعية الخاّلبة وشاهد 
فوهته التي يتصاعد منها الدخان.

بولندا
لطالما اشتهرت بولندا بمعالمها التاريخية القديمة الساحرة والعمارة الحديثة النابضة بالحياة. ُقم 

بزيارة مدينة كراكوف التاريخية المشهورة بثقافتها العريقة، حيث يستوقفك سحر الزمن والمباني 
التي تعود إلى العصور الوسطى والمتاحف العسكرية التي تحمل في حناياها آالف القصص، 
وصواًل إلى ساحاتها وأسواقها المفعمة بالحياة. وإذا كنت ترغب في القيام برحلة استكشافية، 

فتوّجه إلى المدينة حيث تطالعك المناظر والقرى الرائعة الخاطفة لألنفاس.

اليونان
تتميز اليونان بتاريخ عريق ولطالما أسرت عقول 
السياح بثقافتها الغنية وأجوائها النابضة بالحياة 

ومعالمها الخالبة. قم بزيارة ثيسالونيكي 
وتعّرف على كافة الحقبات الزمنية التي مّرت 

على هذه البالد من خالل تأّمل األطالل واآلثار 
التي تعود إلى العام 315 ما قبل الميالد.

تنزانيا 
البلد الذي يحتضن قمة كليمنجارو األعلى في 
أفريقيا. تشتهر تنزانيا كذلك بشواطئها الرملية 
الجميلة ومساحات السافانا الشاسعة والحياة 
البرية الطبيعية بكامل عذريتها، والتي تجتذب 
عشاق السفاري للقيام بمغامرة مشوقة في 

أحضانها. دار السالم هي أكبر مدن تنزانيا 
وتشتهر بسوقها الصاخب المكتظ بكافة أنواع 

البضائع، من الصناعات اليدوية إلى أطعمة 
الشارع. على بعد أميال قليلة من الشاطئ 

تقع جزيرة زنجبار بجمالها الطبيعي األخاذ الذي 
كان مصدر إلهام للشعراء والفنانين الذين 

إيطالياتغنوا بسحرها الذي ال مثيل له في أي مكان.

 بولندا

اليونان

أذربيجان

تنزانيا

البوسنة والهرسك



© فالي دبي. fz1930b/03.2018. جميع الحقوق محفوظة.

لمعرفة المزيد عن عطالت من فالي دبي،
holidays@flydubai.com راسلنا على


