
 

 

 عقارات جميرا للجولفاليوم الكرنفالي في 
 2016فبراير  26الجمعة 

 عقارات جميرا للجولف، شارع اإلمارات، دبي 

 غيرها و ،لووعازفي الطب السيقان الخشبية،المشي على  وعارضي ،ألعاب الخفةومشاهدة  ،مبا الجماعيةواستمتعوا بممارسة الز
 !من األنشطة العديد

 
 

لعاب الحتفاالت والمسيرات، واألالكرنفالي الذي سيشهد أجمل ا هايومروح كرنفاالت ريو إلي دبي مع ولف جعقارات جميرا للتجلب 

 فبراير! 26 الموافق يوم الجمعةفي  وغيرها الكثيرزومبا وال السالساودروس الترفيهية، 
 

 ! لطعام في دبيااألطباق من أفضل شاحنات  أشهى ولوتنا ،مدعوون لالنضمام إلى االحتفاالت الزاهية في الهواء الطلق جميع أفراد العائلة

 

شك قلعة مطاطية، وك، واالحتفال الكرنفالي، وموكب المحلي أكشاك السوقتشمل  عناصر الجذب وسيستضيف الحدث تشكيلة رائعة من
ا ودروس السالس ول،الطب وفقرة عزف، البانجي أرجوحةوالتنكر،  ومسابقة، السيقان الخشبيةالمشي على  وعروض، المرح التصوير

  !بمشاهدة العبي الخفةاألطفال سيستمتع وأكثر من ذلك؛ بينما ، زومباوال

 

. من نخلة جميرا دقائق بالسيارة 10 بعد لى، ويقع عفبراير 26يوم الجمعة  يجب تفويتهولف هو حدث ال جعقارات جميرا للل يكرنفالاليوم ال
 الكثير من مواقف السيارات المجانية. ريتوفسيتم و مجاني لجميع أفراد العائلة دخولال

 

 

 من عقارات جميرا للجولفالكرنفالي يوم ال الحدث:

 زومبا وسالسا مجانية  دروس 

 االستعراض  موكب 

  مسابقة المالبس التنكرية لألطفال 

  غزل البنات والفشار 

  شاحناتالأطعمة سريعة لذيذة من 

 ألعاب المهارات مثل إصابة األهداف 

  والوشم اللماع المجاني  ،، ومحطة ليغولكعكتزيين اأنشطة 

 لألطفال ركوب األحصنة! 

 2016فبراير  26مساء، الجمعة  5-صباحا  10 التاريخ:

 سهلة الوصول لصف السيارات مواقفتم توفير  (خريطة الموقععقارات جميرا للجولف ) المكان:

 )قد تنطبق األسعار على بعض األنشطة( الدعوة عامة

 

 

 مالحظة لوسائل اإلعالم:

عبر التواصل مع:  يرجى إعالمنا إذا أردتم الحضور مع العائلة واألصدقاء إلى يوم االحتفال الكرنفالي في عقارات جميرا للجولف،
jge@grayling.com 

 
 

 # انتهى #
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 ‘عقارات جميرا للجولف’حول 

ام عية "السباق إلى دبي" منذ هي الجولة النهائية للبطولة األوروب التي- العالميةعقارات جميرا للجولف هي الجهة المستضيفة لبطولة موانئ دبي 

منزل  1700ن موهي واحدة من أعرق مجمعات الجولف السكنية في الشرق األوسط، وتقدم مجموعة واسعة من المرافق العالمية المستوى وأكثر  -2009

 يرة النخلة ومرسىدقيقة من جز 15تقع عقارات جميرا للجولف على بعد وبشكل فردي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  ةمصمم )قائم وقيد اإلنشاء(

، كما تضم دبي، وهي تضم ملعبي جولف " النار واألرض"، وهما مؤهالن لتقديم تجارب ال تنسى لعشاق لعبة الجولف والستضافة البطوالت العالمية

ولف جنادي لجولف بعقارات جميرا للجولف مجمعات المنازل الراقية التي تقع بالقرب من أهم األماكن السياحية الرئيسية في دبي. تحفل عقارات جميرا ل

رافق العديد من م مبني وفقاً ألحدث التصاميم العالمية إلى جانب العديد من المطاعم وبرك السباحة والمراكز الصحية، كما تضم عقارات جميرا للجولف

 الترفيه واالستجمام، والتي تمنح القاطنين والزوار تألقاً وتنوعاً في حياتهم. 

 

فة إلى راً مشروعها الجديد األندلس، و الذي يضم خيارات متعددة من مساحات و تصاميم الشقق، باإلضاو قد أطلقت عقارات جميرا للجولف مؤخ

 إلى جانب مجموعٍة من وسائل الراحة الحديثة والفاخرة. التجارية،المجمعات السكنية و المراكز 

 تويتر و فيسبوكللمزيد من المعلومات، والتواصل مع عقارات جميرا للجولف عبر موقع  hGolfEstates.comJumeiraيرجى زيارة الموقع 

 .انستاجرام  و
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