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 ينو أكتوبر قبل بدء احتفاالت الهالو شهر خالل "القوارب الصفراء" تعمن عن أسبوع الرحالت الميمية 

 
 

ارتبطت رحالت المعالم المائية الخالبة في األذىان بالمناظر النيارية المميزة إلمارتي دبي وأبوظبي. أما اآلن، فمننتقل إلى الجانب 
شوبو من شير أكتوبر بما ي أعوام عمى المؤسسة اإلماراتية ذات السبعة وقع اختياراستجابًة لتعميقات العمالء الممحة، فقد المظمم! 

 .بالكامللبدء أسبوع الرحالت الميمية الجديدة  غموض وسحر
 

أكتوبر في  53الموافق ثنين االيوم أكتوبر ويستمر حتى  46الموافق ثنين االتستيل "القوارب الصفراء" برنامج رحالتيا الميمية يوم 
 الموجودتين بممشى مرسى دبي ومرسى قصر اإلمارات بأبوظبي. اإلنطالقإمارتي دبي وأبوظبي، وتقمع الرحالت من نقطتي 

 

ف . وبعد ذلك تطو الدائم التألقعند مغيب الشمس من مرسى دبي  اً م وتنطمق يومي8في تمام الساعة  اً يوميرحالت دبي الميمية تبدأ 
الركاب بالنظر إلى فيالتيا الفاخرة ومشاىدة أشير الفنادق العالمية ذات النجوم  دقيقة حول نخمة جميرا ممتعًة أعين   09رحمة الـ

 ومعاينة المشيد األسطوري ألتالنتس النخمة. -بما في ذلك الصف األمامي المميز- ةالخمس
دبي الذي يتألأل في غسق الميل مع توفير الوقت الالزم ألخذ لقطات  ثم تتوجو بنا الرحمة إلى "فندق برج العرب" أيقونة فنادق

 الصور المميزة واالستماع إلى الشروح التفاعمية التي يمقييا طاقم "القوارب الصفراء" اإلرشادي.
 

بين  ولة رائعةاالستمتاع بجدقيقة لطاقميا فرصة  89م. توفر رحمة الـ7.67في تمام الساعة  اً يوميرحالت أبوظبي الميمية تبدأ 
تي إطالالت المدينة الساحرة الدائمة التجدد والممتمئة بالتباينات والمعالم الفاتنة التي تزخر بيا عاصمة اإلمارات العربية المتحدة وال

 وتمتقطالمشحونة بالمعمومات بقرية التراث وكورنيش أبوظبي قة ائالشتمك الرحمة  تمر بناتحت ضوء القمر.  اً وتألق اً تصبح أكثر سحر 
 عائدًة إلى مرسى قصر اإلمارات ذي اإلطاللة البيية. تتوجوأنفاسيا عند قرية الصيادين الخالدة وجزيرة المؤلؤ الصناعية قبل أن 

ُتطبق جميع التفاصيل الواردة في برنامج الرحالت النيارية عمى برنامج الرحالت الميمية دون أي زيادة في األسعار. حتى ال تضيع 
 لقمة األماكن المتوفرة بسبب اقتراب احتفاالت اليالوين. اً من بين أيديكم، ننصحكم بسرعة الحجز نظر تمك الفرصة 

 

الموافق ثنين االأكتوبر حتى يوم  46الموافق ثنين االتبدأ "القوارب الصفراء" رحالتيا الميمية بإمارة دبي يوم مالحظات المحررين: 
لكل طفل.  دراىم 439لكل فرد بالغ و اً درىم 489دقيقة  09تكمفة ىذه الرحمة ذات الـ غتبمم. 8في تمام الساعة  اً أكتوبر، يومي 53

في  اً أكتوبر، يومي 53الموافق ثنين االأكتوبر حتى يوم  46الموافق ثنين االتبدأ "القوارب الصفراء" رحالتيا الميمية بإمارة أبوظبي يوم 
 لكل طفل. اً درىم 379درىٍم لكل فرد بالغ و 499دقيقة  89تكمفة تمك الرحمة ذات الـ تبمغم. 7.67تمام الساعة 

 

لمزيد من المعمومات والحجز عبر اإلنترنت والحصول عمى قسائم الهدايا ُيرجى تسجيل الدخول عمى الموقع اإللكتروني: 
www.theyellowboats.com 89+ أو 979 > :;> ;>=2أو  288 :29رقم الهاتف المجاني ب، أو االتصال=; 

 book@theyellowboats com+، أو عبر البريد اإللكتروني: 979 == =99


