منتزه القرم بالجبيل يطلق العديد من األنشطة العائلية في اليوم المفتوح في  29أكتوبر
•

منتزه القرم بالجبيل يرحب بزواره من جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة في اليوم المفتوح في  29أكتوبر ويدعوهم لقضاء

•

أنشطة استكشافية وبرامج صحية وجوالت تعليمية وغيرها الكثير في موسم الشتاء في منتزه القرم بالجبيل

يوم مميز مع مجموعة من األنشطة المتنوعة

•
•
•

مساء) خالل أيام العمل األسبوعية،
مساء (آخر موعد للدخول عند الساعة 9
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مساء) في عطالت نهاية األسبوع
مساء (آخر موعد للدخول عند الساعة 10
ومن  7صباحاً وحتى 11
ً
ً
تبلغ رسوم الدخول  15درهماً للبالغين ،و 10دراهم لليافعين تحت  18سنة ،ودخول مجاني لألطفال تحت  6سنوات

افتتاح متجر الكاياك الذي يتيح للزائرين تسوق جميع المعدات الالزمة من زوارق الكاياك ومعدات التجديف ومالبس السباحة
وغيرها

اإلمارات العربية المتحدة ،أبوظبي 25 ،أكتوبر  :2021يستعد منتزه القرم بالجبيل الستقبال ضيوفه من جديد ،مع انخفاض
درجات الح اررة في اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يمكن لمحبي االستكشاف القادمين إلى جزيرة الجبيل االستمتاع بنزهة

على طول الممر الخشبي الممتد عبر أشجار القرم الخالبة في المنتزه باإلضافة إلى العروض المتاحة على مختلف األنشطة
في اليوم المفتوح الجمعة  29أكتوبر.
ويستقبل منتزه القرم بالجبيل ،التي تم إعادة افتتاحه في شهر سبتمبر الماضي ،زواره في هذا اليوم عبر مجموعة من األنشطة
العائلية التي ستكون متاحة طوال فترة الشتاء ،ما يجعلها وجهة مثالية لقضاء أيام العطلة مع العائلة واألصدقاء.

كما تم استئناف الجوالت التعليمية التي ينظمها الفريق المتخصص في المنتزه للزائرين ،حيث تركز هذه الجوالت على نشر
الوعي واإلدراك بمدى أهمية أشجار القرم على الصعيد البيئي ،والتي يمكن مالحظتها من خالل األماكن الطبيعية الخصبة

والمياه الصافية .ويدعو منتزه القرم بالجبيل المستكشفين الصغار من جميع أنحاء اإلمارات لالنضمام إلى فريقه المتخصص
للتعرف على أهمية نظامها البيئي من خالل مغامرة "المستكشف الصغير" ،والتي ستكون متاحة يومياً لمن تتراوح أعمارهم

بين  13-6عاماً.

ويمكن للزائرين االستمتاع بالسير على الممر الخشبي الممتد على طول  2.3كم داخل الحديقة ،ومشاهدة مجموعة متنوعة
من النباتات والمخلوقات البرية والمائية ،وممارسة اليوغا والتأمل .إضاف ًة لإلستمتاع بتجربة كاياك ال تنسى عبر استكشاف
المنتزه عند شروق الشمس وغروبها وخالل الليل أيضاً ،خاصة مع افتتاح متجر الكاياك الجديد في المنتزه الذي يسهل على
الزوار تسوق جميع معدات التجديف المختلفة.

يعد منتزه القرم في الجبيل وجهة تعليمية وطبيعية وترفيهية تهدف إلى تعزيز الوعي ،واإلدراك ،وفهم الوظيفة البيئية المهمة
لمحميات أشجار القرم ،والتي تتمثل بحماية ساحل إمارة أبوظبي ودعم التنوع البيولوجي فيها .وخالل اليوم المفتوح في 29
أكتوبر ،سيحظى زوار المنتزه بفرصة معرفة المزيد عن غابات القرم من خالل عدد من األنشطة الجديدة التي تشمل زراعة
أشجار القرم وورشات عمل مثل "تنظيف ،وحفظ ،وحماية أشجار القرم" التي تنظمها إدارة المنتزه.
كما تتوفر عدة عربات للمأكوالت وعدد من ورش العمل الفنية وبرامج اليوغا الصحية في اليوم المفتوح لمنتزه القرم بالجبيل

مساء (آخر موعد للدخول عند الساعة 10
ابتداء من الساعة  7صباحاً حتى الساعة 11
والذي سيتم اسقبال الزوار فيه
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ويتعين على جميع الزائرين إظهار الحالة الخضراء على تطبيق الحصن لدخول المنتزه وفقاً لإلرشادات المتبعة في إمارة

أبوظبي.

يوصى بالحجز المسبق لدخول المنتزه ،كما تشجع إدارة المنتزه ضيوفه على الحضور خالل أوقات ارتفاع المد للحصول على
أفضل تجربة .للمزيد من المعلومات حول الحجوزات وتوقعات المد والجزر ،يرجى زيارة/https://park.jubailisland.ae :
انتهى-مالحظات للمحررين

أوقات زيارة منتزه القرم بالجبيل لفصل الشتاء :2022/2021
مساء) خالل أيام العمل األسبوعية.
مساء (آخر موعد للدخول عند الساعة 9
 من الساعة  10صباحاً حتى الساعة 10ً
ً
مساء) في عطالت نهاية األسبوع.
مساء (آخر موعد للدخول عند الساعة 10
 من الساعة  7صباحاً حتى الساعة 11ً
ً
أسعار دخول منتزه القرم بالجبيل لفصل الشتاء :2022/2021

 15 -درهماً للبالغين.

  10دراهم لمن تتراوح أعمارهم بين .17-7 دخول مجاني لألطفال دون سن السادسة.نبذة عن جزيرة الجبيل

تبلغ تكلفة مشروع تطوير جزيرة الجبيل ،المملوك لشركة الجبيل لالستثمار وتتولى تنفيذه وإدارته شركة ليد للتطوير 7 ،مليار

درهم إماراتي توجه لبناء القرى المتطورة التي تقع بين جزيرتي ياس والسعديات ،و من المخطط أن تصبح متنفسا رائعا لمحبي
المناظر الطبيعية الخالبة.

تصل مساحة جزيرة الجبيل لما يزيد على  2800هكتار ،وتتضمن مجموعة راقية من المرافق كالمطاعم ونادي شاطئي
ومركز أعمال ومرافق رياضية ومدارس ودور حضانة باإلضافة إلى ٍ
ناد اجتماعي وعيادات متخصصة ،ومن المخطط أن

يصل عدد سكان قرى الجزيرة ألكثر من  7000ساكن عند اكتمال المشروع.

لمعرفة المزيد عن جزيرة الجبيل يمكن زيارة الرابطhttps://www.jubailisland.ae/ :
أو متابعة حساب الجزيرة على مواقع التواصل االجتماعي:
انستغرام
فيسبوك
نبذة عن منتزه القرم بالجبيل

منتزه القرم بالجبيل ،الوجهة السياحية المستقلة التعليمية والطبيعية والترفيهية األولى من نوعها في إمارة أبوظبي .يتضمن
ممر خشبياً متعرجاً عبر غابات القرم يتيح للضيوف استكشاف روح أبوظبي .يتميز المنتزه بموقعه في جزيرة الجبيل
المنتزه اً

بأبوظبي ،والتي يبعد  22دقيقة عن مطار أبوظبي الدولي ،و 14دقيقة عن جزيرة ياس ،و 21دقيقة عن جزيرة الريم ،و24
دقيقة عن الخالدية ،و 60دقيقة عن دبي مارينا.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة .park.jubailisland.ae

