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لمحــة ســريعة على وجهات دي إكس بــي إنترتينمنتس تتمة

 *  توســعة المرحلة الثانية، ســيتم افتتاح متنزه ســيكس فالجز دبي وفندق ليجوالند في عام 2019، »ليجو«، شــعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، 

وليجوالنــد، هــي عالمــات تجاريــة لمجموعــة ليجو. 2018 مجموعــة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجاريــة ميرلين انترتينمنت.

تدير دي إكس بي إنترتينمنتس مجموعة 
 متنوعة من وجهات التسلية والترفيه تضم 

16 وجهة ُمقسمة إلى 3 أقسام منفصلة وهي: 
والضيافة  والتجزئة  الترفيهية  المتنزهات 

العائلي. الترفيه  ومراكز 
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الترفيهية المتنزهات 

سيكس فالجز دبي
هو أول متنزه سيكس فالجز في المنطقة 

وسيقدم هذا المنتزه عروضًا ترفيهية 
تشويقية للغاية لجميع الفئات العمرية عند 

افتتاحه في عام 2019.

أكثــر من 20 لعبة ومعلم  •
6 مناطــق ذات طابع خاص:  •

ثريلسيكر بالزا  -
ماجيك ماونتاين  -
فيستا تكساس   -

جريت إسكايب   -
جريت أدفنتشر  -
جريت أمريكا   -

بوليوود باركس دبي 
هو المتنزه األول في العالم الُمستوحى من 

السينما الهندية بوليوود، الذي يركز على 
األكشن والرقص والرومانسية والنكهات 

المستوحاة من أشهر أفالم بوليوود.

16 لعبة ومعلم  •
5 مناطــق ذات طابع خاص:  •

بوليوود بوليفارد  -
مومباي تشوك  -

راستيك رافين  -
-  اســتوديوهات أفالم بوليوود التي تضم 

قاعة األبطال
رويال بالزا  -

ليجوالند دبي 
ُيســتخدم في ليجوالند دبي مكعبات 

ليجــو، وهو متنــزه متميز للعائالت التي 
تضم أطفاالً تتراوح أعمارهم بين ســنتين 
إلى 12 ســنة، ويضم أكثر من 15,000 نموذج 
ليجــو مكون مــن 60 مليون مكعب ليجو.

40 لعبة ومعلم  •
•  6 مناطــق ذات طابع خاص:

ليجو سيتي  -
أدفينتشرز  -

كينجدومز   -
إيماجيناشن  -

فاكتوري   -
ميني الند  -

ليجوالند ووتر بارك
الحديقة المائية الوحيدة في المنطقة 

المخصصة للعائالت التي تضم أطفاالً من سن 
سنتين إلى 12 سنة، يحتوي على أكثر من 20 

زالقة مائية ومعلم مائي ذو طابع خاص.

20 زالقــة مائية ومعلم  •
 •  زالقات مائية للصغار في ســبالش 

سفاري دوبلو
•  مجموعة مــن الزالقات المائية والمعالم 
المائيــة منهــا نهر حيث يمكن بناء قارب 
نجاة، ُمصمم على نحو يســمح للعائلة 

بالكامل باالســتمتاع مًعا.

موشنجيت دبي
هو أكبر متنزه ترفيهي مســتوحى من أفالم 

هوليوود الســينمائية في المنطقة وهو 
يســتهدف جميع األعمار والفئات والجنســيات.

27 لعبة ومعلم  •
5 مناطــق ذات طابع خاص:  •

دريم ووركس  -
سميرفس فيلدج  -

بيكتشرز كولومبيا   -
ليونزجيت  -

ستوديو سنترال  -

التجزئة والضيافة

فندق ليجوالند
ُيقــام فندق ليجوالند على مســاحة 300,000 

قدم مربع، وســوف يكــون هذا الفندق هو 
فنــدق ليجوالند األول في منطقة الشــرق 
 األوســط وثاني فنــدق تابع لدبي باركس 

أنــد ريزورتــس يقدم عروض ضيافة 
متكاملــة لتصبــح إجمالي الغــرف الفندقية 
فــي دبي باركــس آند ريزورتس حوالي 750 

غرفة، وســوف يصلون بســهولة لمنتزه 
ليجوالنــد دبــي والحديقة المائية.

250 غرفة  •
•  مشــروع مشترك مع ميرلين 

 انترتينمنتس بنســبة 40:60 
)قيد اإلنشاء حالًيا(

فندق البيتا
ُيدار فندق البيتا بواســطة مجموعة ماريوت 

ويضــم أكثــر من 500 غرفة، وهو فندق 
عائلــي ُمصمــم على الطراز البولينيزي.

•  501 غرفــة وثــالث فيالت عبر ثمان مجمعات 
االرتفاع منخفضة 

•  ســبا وناٍد صحي وقاعة احتفاالت ومرافق 
اجتماعات وفعاليات

•  منتجــع فئة أربع نجوم

ريفرالند دبي 
ريفرالنــد دبي هــي منطقة ذات واجهة مائية 

تقــع فــي قلب دبي باركس أند ريزورتس. 
وهي وجهــة لخدمات التجزئة والمطاعم 

والترفيــه يتــم الدخول إليها بدون تذاكر.

•  أكثــر من 50 مكانـًـا للتجزئة والمطاعم 
والمقاهي.

4 مناطــق ذات طابع خاص:  •
ذا بنسوال  -

بوابة الهند  -
ذا بورد واك  -

الفرنسية القرية   -

سينما روكسي
تقدم ســينما روكســي تجربة سينمائية 

جديدة مع مســارح تســمح للزوار باالستمتاع 
باألفالم فــي بيئة متطورة تمنحهم 

إحســاس بأنهم في المنزل باإلضافة إلى 
سحر األفالم.

25 شاشة  •
3 أماكن  •

3 فئــات من المقاعد:  •
بالتينيوم بلس  -

جولد بلس  -
سيلفر بلس  -

مراكــز الترفيه العائلي

هب زيرو
ُيقــام هــب زيرو على طابقين وعلى 

مســاحة 18,000 متر مربع، وهب زيرو هو 
عبــارة عن منطقــة ألعاب فيديو مغلقة 

تشــمل ألعاب إطالق النار بالواقع االفتراضي 
وســباقات الواقع االفتراضي ولعبة تايم 

واربيد أركاد وألعاب الشــبكة.

18 معلمًا  •
4 مناطق ألعاب  •

•  العديــد من المقاهي التي تقدم 
األطعمة والمشروبات

ذا جرين بالنيت
ذا جريــن بالنيت هــو عبارة عن قبة بيولوجية 
تضــم نظاًمــا داخلًيا ضخًما. ويمكن للزوار 

استكشــاف والتفاعل مع عالم جديد تماًما 
مــن النباتــات والحيوانات في هذه الغابة 

االســتوائية المغمورة بالكامل.

3,000 من انواع النباتات والحيوانات المختلفة  •
4 طوابق:  •

الغابــة المطيرة المغمورة  -
طابق الغابة  -

ذا ميدستوري  -
المظلة  -

سبالش باد
هــي مــكان ترفيهي مائي آمن وُمراقب 
وُمظلــل يتمتع بخلفية شــاطئ مثالية، 

يوفر العديد من األلعاب واألنشــطة لألطفال.

 •  ُمناســب لألطفال من سن سنة إلى 
12 سنة

•  يضم إيماجناشــن بالي جراوند بلوكس
قسمان:   •

منطقــة التزلج على األمواج الرطبة  -
منطقــة اللعب الجافة  -

ماتيل بالي تاون
هــي منطقــة تفاعليــة ُمغلقة لأللعاب 

 ُمخصصــة لألطفــال. وُتخصص كل 
مســاحة لعــب فيهــا للتعليم وتطوير 

المهــارات االجتماعية.

 •  ُمخصصة لألطفال من ســن ســنتين إلى 
10 سنوات

5 عالمــات تجاريــة ُمعترف بها دولًيا:  •
بارني  -

توماس أند فريندز  -
بوب ذا بيلدر  -

باليرينا أنجلينا   -
فايرمان سام  -

ذا فويد
يقــدم ذا فويد تجربــة ألعاب متميزة تتجاوز 

الواقــع االفتراضي التــي تجمع بين المجهود 
البدنــي والتأثيــرات التفاعلية في الوقت 

الحقيقي من خالل شــركة يقع مقرها في 
الواليــات المتحــدة، والتي جلبت تجربة فريدة 
مــن نوعها حققــت العديد من الجوائز لدبي.

•  مناســب لألشخاص من سن 10 سنوات 
فما فوق

 •  1.2 متــر - الحد األدنى للطول 
المطلوب للزوار

•  يمكن اســتيعاب من 1 - 4 أشــخاص في 
المجموعــة الواحدة في المرة الواحدة
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