
تدير دي إكس بي إنترتينمنتس مجموعة متنوعة من وجهات التسلية 
والترفيه تضم 16 وجهة ُمقسمة إلى ثالثة أقسام منفصلة وهي: 
المتنزهات الترفيهية والتجزئة والضيافة ومراكز الترفيه العائلي.

 *  توسعة المرحلة الثانية، سيتم افتتاح فندق ليجوالند في النصف األول من عام 2020، »ليجو«، شعار ليجو، تصميم ومكونات المكعبات، 
وليجوالند، هي عالمات تجارية لمجموعة ليجو. 2018 مجموعة ليجو. ليجوالند هي جزء من العالمة التجارية ميرلين انترتينمنت.
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الترفيهية المتنزهات 

1. موشنجيت دبي
هو أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من أفالم 

هوليوود السينمائية في المنطقة وهو 
يستهدف جميع األعمار والفئات والجنسيات.

2. ليجوالند دبي
ُيستخدم في ليجوالند دبي مكعبات ليجو، 

وهو متنزه متميز للعائالت التي تضم أطفاالً 
تتراوح أعمارهم بين سنتين إلى 12 سنة، 

ويضم أكثر من 15٬000 نموذج ليجو مكون من 
60 مليون مكعب ليجو.

3. 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.

4. 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.

التجزئة والضيافة

5. فندق ليجوالند
ُيقام فندق ليجوالند على مساحة 300٬000 قدم 

مربع، وسوف يكون هذا الفندق هو فندق 
ليجوالند األول في منطقة الشرق األوسط وثاني 

فندق تابع لدبي باركس أند ريزورتس.

6. فندق البيتا
ُيدار فندق البيتا بواسطة مجموعة ماريوت 

ويضم أكثر من 504 غرفة، وهو فندق عائلي 
ُمصمم على الطراز البولينيزي.

7. ريفرالند دبي
ريفرالند دبي هي منطقة ذات واجهة مائية 

تقع في قلب دبي باركس أند ريزورتس. وهي 
وجهة لخدمات التجزئة والمطاعم والترفيه يتم 

الدخول إليها بدون تذاكر.

8. سينما روكسي
تقدم سينما روكسي تجربة سينمائية جديدة 

مع مسارح تسمح للزوار باالستمتاع باألفالم 
في بيئة متطورة تمنحهم إحساس بأنهم في 

المنزل باإلضافة إلى سحر األفالم.

مراكز الترفيه العائلي

9. هب زيرو
ُيقام هب زيرو على طابقين وعلى مساحة 18٬000 
متر مربع، وهب زيرو هو عبارة عن منطقة ألعاب 

فيديو مغلقة تشمل ألعاب إطالق النار بالواقع 
االفتراضي وسباقات الواقع االفتراضي ولعبة تايم 

واربيد أركاد وألعاب الشبكة.

10. ذا جرين بالنيت
ذا جرين بالنيت هو عبارة عن قبة بيولوجية 
تضم نظاًما داخلًيا ضخًما. ويمكن للزوار 

استكشاف والتفاعل مع عالم جديد تماًما من 
النباتات والحيوانات في هذه الغابة االستوائية 

بالكامل. المغمورة 

11. سبالش باد
هي مكان ترفيهي مائي آمن وُمراقب وُمظلل 

يتمتع بخلفية شاطئ مثالية، يوفر العديد من 
األلعاب واألنشطة لألطفال.

12. ماتيل بالي تاون
هي منطقة تفاعلية ُمغلقة لأللعاب ُمخصصة 

لألطفال. وُتخصص كل مساحة لعب فيها 
للتعليم وتطوير المهارات االجتماعية.

13. ذا فويد
يقدم ذا فويد تجربة ألعاب متميزة تتجاوز الواقع 

االفتراضي التي تجمع بين المجهود البدني 
والتأثيرات التفاعلية في الوقت الحقيقي من 
خالل شركة يقع مقرها في الواليات المتحدة، 

والتي جلبت تجربة فريدة من نوعها حققت 
العديد من الجوائز لدبي.

تجسد خيارات الترفيه المتعددة 
التي تناسب كل أفراد العائلة 

امكانياتنا في تقديم تجربة 
فريدة للزوار من جميع األعمار 

وتوفير باقات على مستوى 
المدينة للزوار من السياح 

والمقيمين على حٍد سواء.

9
12

13

8

8

8
11

2

7
6

1
4

3 5

8
10

7  التقرير السنوي 2018




