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 شركة القوارب الصفراء تتعاون مع شركة سيتي سايت سيينج دبي إلصدار التذكرة السياحية الشاممة لزيارة معالم دبي
 

 
العديد  ُتتاح أماميم وليذا السبب ؛، دبيوأضوائيا الساطعةالكبيرة بأحالميا  كل عام خمسة عشر مميون سائح تستقطب مدينة دبي

 ىذه المدينة المتأللئة في أفضل صورىا.لرؤية  لسبل المختمفةمن ا
السياحية  شركة سيتي سايت سيينج دبيمع  -السياحة المائية في دبيالشركة الرائدة في مجال -شركة القوارب الصفراء  تعاونت

فقط  -عر في متناول اليدبس أنشطة كل من الشركتين تتوفرحيث -من شير سبتمبر  بدءاً إلطالق تذكرة سياحية مجمعة جديدة 
التذكرة المجمعة زيارة أفضل األماكن في دبي ويمكن لحاممي  .درىمًا إماراتيًا لألطفال 223درىمًا إماراتيًا لمبالغين و 043بمبمغ 

ورؤية المدينة الرائعة من عمى متن القوارب الصفراء في بحار  ،ساعة 24المكشوفة ذات الطابقين لمدة حافالت الباستخدام 
 درىم إماراتي. 033دقيقة، وتوفير ما يقرب من  57اإلمارات العربية المتحدة الساحرة في رحمة تستغرق 

جميرا من السفر من مرسى دبي ونخمة ال نيتمكنو معالم المدينة، وبذلك مجانية لزيارة نقل  سيستفيد زوار القوارب الصفراء من خدمة
شير أغسطس. ويمكن لجميع حاممي تذاكر القوارب الصفراء استخدام  إلى موقف الحافالت المخصص لمقوارب الصفراء من

 طالق.لالنعمييم سوى تقديم بيانات الحجز الخاصة بيم  فميسالحافمة، 
منذ ذلك . و 2302ولمسنة الرابعة عمى التوالي حصمت شركة القوارب الصفراء عمى شيادة التميز من موقع تريب أدفايزر لعام 

في مدن اإلمارات العربية المتحدة مثل دبي وأبوظبي، حيث يقصدىا  األبصارلصفراء معممًا رائعًا يخطف الحين أصبحت القوارب ا
من التذكرة  ءاً جز دقيقة والتي ُتعد  57التي تستغرق -رحمة دبي السياحية  تبدأكل من سكان البالد وزوارىا من جميع األعمار. 

وفخامة  و،وجمالالتصميم المعماري روعة  مشاىدة من يمكنك الذي األمر ا،الجمير نخمة ر بمن مرسى دبي وتمُ  -المجمعة الجديدة
لمنفخ،  قابمة متينة مقاعد 03المزودة بـحديثة اللقوارب ا وبعدىا تنطمق أتالنتس النخمة.الفيالت والفنادق األشير في العالم، مثل 

معمومات عن ، ويقدم ربان القوارب الصفراء نجوم السبعةال يذتدور حول فندق برج العرب  حيثالمياه المفتوحة،  لتمخر عباب
 تاريخ المعالم، ويتوقف اللتقاط الصور التذكارية.

ساعة، والتي تزور األماكن  24يمكن لحاممي التذاكر المجمعة االستفادة من جوالت حافالت سيتي سايت سيينج الكاممة طوال 
الشراكة بين  وتمثل. اجد والمتاحف وصواًل إلى الشواطئ والمراكز التجارية الرائعةمن األسواق والمس بدءاً في دبي،  القديمة والجديدة

 قطاع يدخل، حيث وتجربة فريدة من نوعيا ترتكز عمى العميل في المقام األولاإلبداع واالبتكار معاني شركتي السياحة الرائدتين 
 في دبي مرحمة جديدًة أكثر إثارة.  المتعة والترفيو
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