
 

 

 صحفيخبر 
 الفوري للنشر

 
  تفوز بجائزة أفضل مدينة ألعاب مائية في العالم "ورلدوياس ووتر"

 
 تسلمت  جزيرة ياس  تقع في التي اإلماراتية الحديقة
  2018 السفر العالمية خالل حفل توزيع جوائز الجائزة

أكباااار حديقااااة ، "رلاااادوياااااس ووترو" فاااااز : 2018ديسوووو بر  4 - أبووووو بيم ااموووواراة العربيووووة ال  حوووودة

 "فااي العااال مائيااة  مدينااة ألعااا أفضاال "زة ـجائااي، مائيااة فااي أيااوألبي واعكياار  ااعبية فااي  ولااة اإلمااارا 
 .   يسمبر 1 مساءالذي أقي   2018 جوائز السفر العالميةخالل حفل توزيع 

 

ماااص أتاااوا   اععلااا  نسااابةال، ةاإلماراتيااا التاااي تعراااا روا اليقافاااة، مديناااةال حصاااد  يعااادماوجااااء  لااا  

، يماااا الوجهاااا  العالمياااة المرموقاااةماااص  العديااادعلااا   نزهاااا  المائياااة حاااول العاااال  متفوقاااة  ياااذل المت روا 

 .في إسبانيا" سيام يارك"في أورالندو، و" تايفون الغون"فيها 

 

ال يساااعن  ساااو  أن ": "يااااس ووتروورلاااد"ييانراااا ساااامو ، مااادير عاااام وخاااالل تسااالمها الجاااائزة، قالااات 

جااااء  هاااذ  و. العاااال  حاااوللمحباااة التاااي غمرناااا يهاااا المعجباااون ماااص ل عاااص خاااالا  اااررنا وتقاااديرنانعااار  

الجااائزة ترريمااا  لجهو نااا الديويااة فااي تااوفير تجااار  فرياادة مااص نوعهااا لضاايوفنا مااص جميااع أنحاااء العااال  

وأو  أن أغتاااان  هااااذ  الفرتااااة ع اااارر جااااوائز السااااافر . ‘ياااااس ووتروورلااااد’منااااذ اليااااوم اعول الفتتاااااا 

التزامناااا أماااامر  ونجاااد  . ته اتاااوأالعالمياااة والقاااائميص عليهاااا، وجمياااع الضااايوم الرااارام الاااذيص منحوناااا 

يالساااااعي  وماااااا  لالرتقااااااء يالمديناااااة، وترساااااير مرانتهاااااا الرائااااادة فاااااي تاااااوفير تجاااااار  ترفيهياااااة مبترااااارة 

أفضااال مدينااة ألعاااا  مائياااة  الختباااار متعااة ال توتااا  فااينااادعوك  جميعااا  و. فهاال تُنسااا  لضاايوو كريااا  

 ".  عل  اإلطالق

 

 االساااتينائيةعالماااا  ماااص الم اااامرا   لضااايوفها "يااااس ووترورلاااد"قااادمت ، 2013مناااذ افتتاحهاااا فاااي عاااام و

لعبااااة  40أكياااار مااااص  فااااي  ولااااة اإلمااااارا   ويشاااامل  لاااا  المسااااتوحاة مااااص تااااراا ال ااااو  علاااا  الل لاااا 

التاااي  والموسااامية الدائماااة لااا  طيااا  واساااع ماااص التجاااار إ ، ياإلضاااافةا  ترفيهيااا ا  ومنزلقاااة مائياااة ومرفقااا

   .في اإلمارا  المائية الممتعة مع الهوية اليقافية المحلية الم امرا تجمع 

 

 تقديرا  و ها ة جائزة  30أكير مص " ياس ووتروورلد"  حصدسنوا  وحت  اآلن،  5ومنذ انطالقتها قبل 

عل   في وقت سايق مص هذا العام تقد حصل توكان  ااستينائية لزواره تجار يتقدي   المستمر التزامهال



 

، وانضمت أيضا  (2018) السفر العالميةمص جوائز " مدينة اعلعا  المائية الرائدة في الشرق اعوسط"جائزة 

وسطر  . لخمسة أعوام متتاليةعل   ها ة التميز  احصولهيعد " تريب أ فايزر"لموقع إل  جدار الشهرة 

الم امرة المائية خماسية اعيعا  اعول   ، "سبالشسيني" يافتتاا 2018المدينة إنجازا  جديدا  خالل عام 

لضيوفها في كل  م امرا  جديدة  يقة توفير 2019عام  وستواتل خالل. والوحيدة مص نوعها في المنطقة

 .موس 

 

 :اإللرترونااااي الموقااااعأو زيااااارة  600 511115: علاااا  الاااارق  يمرااااص االتصاااااللمزيااااد مااااص المعلومااااا ، 

www.yaswaterworld.com/ 

 

 -انته   -

 

 

 "ياس ووتروورلد أبو بي"حول 

، مدينااااة اعلعااااا  المائيااااة اإلماراتيااااة المسااااتوحاة مااااص تااااراا ال ااااو  علاااا  الل لاااا ، تااااوفر ياااااس ووتروورلااااد

. لعبااااة ومنزلقااااة مائيااااة ومرفقااااا  ترفيهيااااا   40أكياااار مااااص م ااااامرا  عائليااااة حافلااااة يالمتعااااة وحفاااااوة االسااااتقبال مااااع 

وة  علااا   لااا ، عاااال. وتساااتمد الحديقاااة إلهامهاااا ماااص اليقافاااة اإلماراتياااة ال نياااة لتاااوفير يي اااة حافلاااة يالمتعاااة والمااارا

مجموعاااة متنوعاااة ماااص العااارول الموسااامية التاااي تتااايت للااازوار عاااي  لح اااا  ال تنسااا  " يااااس ووتروورلاااد"تقااادم 

 .في كل موس 

جاااائزة مرموقاااة فاااي القطاااا ، يماااا  30أكيااار ماااص " يااااس ووتااار وورلاااد"، حصاااد  2013ومناااذ افتتاحهاااا فاااي عاااام 

" يااااس ووتروورلاااد"وتعتبااار . ع سااانوا  متتالياااةعريااا" ترياااب أ فاااايزر"فيهاااا جاااائزة خياااار المساااافريص ماااص موقاااع 

ل لااا ة جزيااارة يااااس وإحاااد  الوجهاااا  الترفيهياااة الرائااادة فاااي  ولاااة اإلماااارا ، حيااا  تجماااع الم اااامرا  المائياااة 

ياااااس "تتااااولد  إ ارة وتشاااا يل و .الممتعااااة مااااع الهويااااة اليقافيااااة المحليااااة لتااااوفير تجريااااة ترفيهيااااة ال ميياااال لهااااا

م المملوكاااااة يالرامااااال لشاااااركة ميااااارال إل ارة اعتاااااول .م.كسبيرينساااااز   اااااركة فااااارا ا" ووتروورلاااااد أياااااوألبي

ها أيوألبي  .ومقرد
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