
أفضل 8 فعاليات يمكنكم االستمتاع بها في 

 إكسبو 2020 دبي 
خالل هذا األسبوع
07 - 13 مارس 2022

TOP 8 THINGS TO DO AT

 EXPO 2020 DUBAI  
THIS WEEK

 07 - 13 march 2022



شــاركوا بحضور عروض رقصات برودواي الشــهيرة في الجناح األلماني، في 7 

مارس )8 - 8:40 , 9 - 9:40 مساء(

ســّجلوا أطفالكــم من 6 ســنوات إلى 12 ســنة فــي »مخيم إكســبو لألطفال«، 

ليستمتعوا بثالث ساعات من االستكشاف تحت رعاية مشرفين )12 – 13 مارس(

ال تفّوتوا االستمتاع بالنغمات الموسيقية الهادئة مع »غورو ناناك دوربار« في 

الجناح الهندي، من 11 إلى 17 مارس )10 ـ 10:30 صباحًا(

شاهدوا العرض االستعراضي لمهارات العب كرة القدم العالمي »سيباستيان 

لنداور« في جناح بادن ـ فورتمبيرغ، في 10 مارس )4 مساء، 6 مساء، 8 مساء(

تذّوقــوا أربعــة أنــواع ممّيــزة مــن األجبــان اإليطالية بمــا فيهــا »بيكورينــو رومانو« 

و»غورغونزوال« في »إم إيتينغ إيطاليا«، في 10 مارس )11:30 صباحًا – 11.59 مساء(

شاركوا في أداء أشهر األغنيات الراقصة التي تشتهر بها الفرقة الفلبينية »بن 

آند بن«، على مسرح اليوبيل في 9 مارس )8 ـ 10 مساء(

يحيي نجم الغناء اإلماراتي حسين الجسمي حفاًل مباشرًا يترقبه الجميع على 

مسرح »ساحة الوصل«، في 9 مارس )7:30 ـ 10 مساء(

انضموا إلى الجمهور في الحفل الفني الراقص الذي تحييه »جيجي دي النا« 

و»جيجي فايبز« على مسرح اليوبيل في 12 مارس )5 - 6 مساء(

1
2
3
4
5
6
7
8



Enjoy a Broadway Dance medley at the Germany pavilion on 
7 march )8-8:40PM, 9-9:40PM(

Enrol children aged 6-12 in the expo kids camp for three 
hours of supervised exploration )12-13 March(

Hear music for the soul with Guru Nanka Durbar at the India 
pavilion from 11-17 march )10-10:30AM(

Watch football tricks as soccer juggler landauer kicks off at the 
Baden-Wurttemberg pavilion on 10 march )4PM, 6PM & 8PM(

Taste four iconic Italian cheeses including recoring Roma-
no and gorgonzola at M-Eating Italy on 10 march )11:30AM-
11:59PM(

Sing along with Filipino favorites ben & ben as the band belts 
out their hits at the jubilee Stage on 9 march )8-10PM(

Catch Emirati singing sensation Hussain Al Jassmi live on stage 
as he wows the crowds at al Wasl stage on 9 march )7:30-10PM(

Rock on with Kabayans Gigi De Lana and the Gigi Vibes as they 
bring domination to the Jubilee stage on 12 march )5-6PM(
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