
أفضل 8 فعاليات يمكنكم االستمتاع بها في 

 إكسبو 2020 دبي 
خالل هذا األسبوع
01 - 06 نوفمبر 2021

TOP 8 THINGS TO DO AT

 EXPO 2020 DUBAI  
THIS WEEK

01 - 06 November 2021



تذوقــوا ألذ األطباق التقليدية التي تتميز بها منطقة شــوابيا، يعدها 
لكم أمهر الطهاة كل ثالثاء وخميس الساعة 2 بعد الظهر.

شــاهدوا عرضًا مبتكرًا لطائرة »درون« يشــمل الموســيقى واللوحات 
الراقصة في القاعة 2 أ الجنوبية، في 3 نوفمبر )03 - 05 - 08 مساًء.

اكتشفوا مع العائلة الرقصات التقليدية اإليرلندية الشيقة على مسرح 
»األرض« في 4 نوفمبر )04:15 مساًء(.

احتفلوا بمهرجان األضواء »الديوالي« على أنغام الثنائي الهندي سليم 
وسليمان في مسرح دبي ملينيوم في 4 نوفمبر.

انضمــوا إلى عرض مــن التراث األفريقي يحييه نجــوم من نيجيريا مثل 
»بوما بوي« و»ويزكيد« على مسرح دبي ملينيوم في 6 نوفمبر )8 مساًء(

شهدوا عرضًا مسرحيًا رائعًا يعيد تجسيد أوبرا »الطائر الناري«، ذا فايربيرد الشهيرة 
لـ»إيغور سترافنسكي« في 6 نوفمبر في القاعة 2 أ الجنوبية )4مساًء، ٦ مساًء(

شاركوا في هذا الموسم المميز من تحّدي دبي للياقة واكتشفوا كل 
الحيوية مع أنشطة قرية اللياقة في إكسبو 2020 دبي.

إلقوا نظرة على المستقبل لتكتشفوا كيف سيكون السفر في كبسولة هايبرلوب 
الفائقة السرعة مع جناح التدفق من موانئ دبي العالمية »دي بي ورلد«
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Feast on SWABIAN Dishes cooked live by Acclaimed 
Chefs every Tuesday and Thursday at 2pm.

Marvel at ‘‘AIRMAN’’, A Drone show with music and dance, 
At hall 2A south on 3 November )3pm, 5pm & 8pm(.

The whole family can learn an IRISH RIVERDANCE JIG at 
the earth stage on 4 November )4:15pm(.

Celebrate DIWALI with Indian musical DUO Salim - Suleiman 
at the Dubai millennium Amphitheater on 4 November.

Watch Electrifying AFRO-FUSION Performances by well 
known Nigerian Artists on 6 November )8pm(.

See IGOR STRAVINSKY’S Captivating Shadow play “The 
FIREBIRD” on 6 November at hall 2A south )4pm & 6pm(.

KICK-START your Dubai Fitness Challenge with HIGH-ENERGY 
ACTIVITIES at the DFC EXPO 2020 Dubai Fitness Village.

Travel into the future as you explore a cutaway HYPER-
LOOP passenger POD at the DP world flow pavilion.
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