
 

 

 :بيان صحفي
  للنشر الفوري

ُ كما تقدم جولة ليلية ال تنسى ، تطرح باقات مثيرة خالل هذا الموسم المليء باالحتفاالت"القوارب الصفراء
 بمناسبة العام الجديد

 
صدقاء والزائرين والزمالء األ استمتاع في خدمتكم لضمان "القوارب الصفراء"ستكون ! حان الوقت لتحديد أسلوب االحتفال بعيد الميالد المجيد

 .صحبة رائعة يصعب نسيانها، وذلك من خالل باقات الرحالت االحتفالية المثاليةب
 

وسط هذه  ، دقيقة لمشاهدة معالم مدينة دبي٧٥ بجولة رائعة مدتها The Yellow Boats’ Festive Sea & Tea Tours رحالتتبدأ 
رسى دبي وتبحر حول نخلة الجميرا، ليستمتع الركاب بمشاهدة المعمار الرائع والفيالت األنيقة األجواء الشتوية الرائعة، تنطلق الرحلة من م

في  - هاتحملبقوة  تمتاز مقاعد قابلة للنفخ ١٠المزودة بـ - ُتبحر القوارب العصرية . العالم فخامة، بما في ذلك فندق أتالنتس النخلة قفنادوأكثر 
 "القوارب الصفراء"ُفئة السبع نجوم، حيث يظهر المرشدون السياحيون لدى الذي يعد أحد فنادق عرب فندق برج اللتطالع المياه المفتوحة 

 .معرفتهم الواسعة بمعالم مدينتهم ويتوقفون اللتقاط بعض الصور الرائعة
 

ل شاي ما بعد الظهيرة  شق طريقهم بأنفسهم إلى فندق ذا ريتز كارلتون دبي المجاور لتناوTYB Festive Sea & Teaيمكن لضيوف جولة 
يصحبكم  ،في استراحة الردهة، وتذوق أطيب األطباق والحلويات واحتساء الشوكوالتة الساخنة واالستمتاع بالمظاهر االحتفالية المميزة للموسم

 . األسبوعخالل هذه التجربة عازف بيانو لتستمتعوا بنغمات موسيقية عذبة ينشدها الكورس الذي يكون في صحبته خالل أيام نهاية
 ،ً درهما لألطفال٢٤٠وً درهما للبالغين ٣٣٠ ديسمبر بسعر ٣١ ديسمبر وحتى يوم ٦ من يوم TYB Festive Sea & Teaتبدأ جوالت 

 تبدأ من ممشى مرسى دبي باإلضافة إلى وجبة شاي ما بعد الظهيرة التقليدية  دقيقة لمشاهدة معالم دبي٧٥تتضمن الباقة األساسية جولة مدتها 
انظر التفاصيل الخاصة بالتواصل والحجز الواردة [يلزم الحجز المسبق . في استراحة الردهة، بفندق ذا ريتز كارلتون دبي، مساكن شاطئ جميرا

 . أعلىمستوىذات ًوتتوفر أيضا خيارات لباقات أخرى ، ]أدناه
 

فهي  The Yellow Boats NYE Night Tour رحلة ليلة رأس السنة الليليةندما يتعلق األمر بليلة رأس السنة، فال شيء يضاهي ع
 ديسمبر، قبل ٣١يوم  ًمساء ١٠:٣٠يصعد الضيوف على متن القارب الساحر تحت ضوء القمر في تمام الساعة . ُتجربة ال تنسى ُتعد

بالتأكيد ستصل المتعة أقصاها بحلول منتصف الليل، عندما يتوقف القارب بجوار برج .  دقيقة١٢٠يلة مدتها االنطالق في رحلة استثنائية طو
َالعرب، لالستمتاع بإطاللة خالبة ال تضاه  "القوارب الصفراء"حيث تقدم  ، التي تضيء سماء المدينةالباهرةى أثناء مشاهدة األلعاب النارية ُ

 The Yellow Boats  على البر، يبلغ سعر جولة ليلة رأس السنةهاألمر الذي ال يمكن تحقيقوهو  خالبة، فرصة استثنائية لمشاهدة إطاللة
NYE Night Tour انظر التفاصيل الخاصة بالتواصل [يلزم الحجز المسبق . للشخص الواحد، مع توفر عدد محدود فقط مدره ٥٠٠

 .]والحجز الواردة أدناه
 

ــــدخول علــــى الموقــــع اإللكترونــــيلمزيــــد مــــن المعلومــــات والحجــــز عبــــ : ُر اإلنترنــــت والحــــصول علــــى قــــسائم الهــــدايا، يرجــــى تــــسجيل ال
www.theyellowboats.com أو االتصال على 

ــــــــــي+٩٧١ ٥٥ ٩٩٥ ٠١٥٣أو + ٩٧١ ٤ ٤٣٢ ٨٥٤٣ أو ٨٠٠ ٨٩٢رقــــــــــم الهــــــــــاتف المجــــــــــاني  ــــــــــد اإللكترون ــــــــــر البري : ، أو عب
book@theyellowboats.com  


