أسبوع ديب البحري الصيفي
Dubai Watersports Summer Week
وعن ن ا لن ن
عننود الحي ن

ين ن نا ين ن دي ديب ال ننضات للبي ين ن ا البحبين ن تن لين ن ا حبين ن
ل من
ل ن ن ام ننس تسم ن ا ن الام ن ع الن ن ت الع ن
لمبين ل ديب اعلى شواطئ
DIMC in cooperation with entities from public and private sector,
are organizing variant watersport activities along with the
coming back to normal life in Dubai

أيواع ال ش ط ا البحبي خالل األسبوع
Dubai Watersports Summer Week Activities
•

Fly board

•

Moto surf

•

Modern Sailing

•

Standup Paddling

•

Kitesurf

•

Modern Rowing (Kayak)

•

Fishing Kayak

تالي ورد

•

وتو سيرف

•

شراعي حضيث

•

تجضيف ااقف

•

)ألواح ط ئر (ك يت سيرف

•

)قوارب ال جضيف الحضيث (ك ي ك

•

اوارب ال جضيف

صيض المم

•

Flyboard + Moto Surf

 موتوسيرف+ فالي بورد

2020  يونيو25 الخميس
Thursday 25th June 2020

1

شاطئ الشروق
Al Shurooq Beach

الموقع
Location

18:00  حتى17:00 من الساعة
From: 17:00 till 18:00

التوقيت
Time

N 25º 12.226
E 55º 13.955

جزيرة بولغاري
Bulgari Island
شاطئ الشروق
Al Shurooq Beach

قناة ديب المائية
Dubai Water Canal

Standup Paddling & Kite Surf + Kayak
Fishing

2020  يونيو26 الجمعة
Friday 26th June 2020

 صيد سمك+ تجديف واقف و كايت سيرف
بقوارب التجديف

2

Fishing (Dubai Shores)
Sunset Beach & Kite Beach

الموقع
Location

)صيد السمك (شواطئ ديب
شاطئ صن ست وشاطئ الكايت

Fishing: 06:00 till 18:00
17:00 till 18:00

التوقيت
Time

18:00  حتى06:00 الصيد من
18:00  حتى17:00 من

N 25º 9.744
E 55º 12.320

شاطئ كايت
Kite Beach

شاطئ صن ست
Sunset Beach
N 25º 9.744
E 55º 12.320

Modern Sailing

2020  يونيو27 السبت
Saturday 27th June 2020

شراعية حديثة

3

Beach next to DOSC

الموقع
Location

بجانب نادي الدوسك

17:00 till 18:00

التوقيت
Time

18:00  حتى17:00 من الساعة

N 25º 10.796
E 55º 13.115

نادي الدوسك
DOSC Beach

األماكن التي ستنظم فيها فعاليات المهرجان على شواطئ ديب
Locations where the festival activities will be held on Dubai’s coasts

شاطئ الشروق
Al Surooq Beach

شاطئ نادي الدوسك
DOSC Beach
DIMC

شاطئ صن ست
Sunset Beach

