جوالت اإلسطبالت
قم بجولة في اسطبالت ميدان
وتعرف على نجوم السباقات
ّ

STABLE TOURS
Get up close and personal with
racing stars at the Meydan Stables

Discover how the thoroughbred racing stars are prepared
to compete on the world’s biggest stage with an exclusive
behind-the-scenes tour of the Meydan Stables and the
Meydan Racecourse and Grandstand. A memorable
experience, it’s sure to delight visitors of all ages, from
racing enthusiasts to young animal lovers.
Start the tour at The Meydan Hotel with a
five-star buffet-style breakfast at Farriers
Restaurant and watch the horses during
morning track work.

All Stable Tour guests will receive a
voucher* for one complimentary ticket
to The Premium for the 2019 - 2020
Race Season at Meydan Racecourse.
Alternatively, guests can use the voucher to
upgrade to a hospitality package and receive
AED 50 off their purchase.

Learn how the horses are groomed,
conditioned and prepared for the races
during the guided tour of the stables.

Enjoy exclusive access to the
Jockeys’ Room and get up close
with the sport athlete.

،تعرف على الوجه اآلخر لسباقات الخيل العالمية واكتشف أسرارها
ّ
وذلك عبر القيام بجولة حصرية في كواليس اسطبالت ومنصة
 تجربة ال.ومضمار ميدان موطن أغنى يوم سباق للخيل في العالم
تنسى لجميع الزوار من كافة األعمار من محبي السباق إلى محبي
.الحيوانات الصغيرة

سوف يحصل جميع ضيوف جولة
االسطبالت على قسيمة تذكرة* واحدة
مجانية لحضور سباق في منطقة البريميوم
بمضمار ميدان أو يمكنهم استبدالها
بشراء إحدى باقات الضيافة والحصول على
. درهم على مشترياتهم50 خصم

ابدأ الجولة في فندق ميدان مع بوفيه
إفطار خمس نجوم في مطعم فاريارز
واستمتع بمشاهدة الخيول أثناء تدريباتها
.الصباحية

استمتع بجولة حصرية في استراحة فرسان
السباق وتعرف عن كثب على استعدادات
.الرياضيين

تعرف عن قُ رب على كيفية تجهيز
.خيول السباق

قم بزيارة متجر السلع التذكارية عند البوابة
) وتمتع بفرصة شراء مقتنيات كأس دبيB(
 على التذكارات%15  احصل على خصم.العالمي
.غير الخاضعة للعروض األخرى

Visit the Gifts & Souvenirs shop at Gate B
for official Dubai World Cup merchandise
and get 15% discount on non-sale items.

Every Tuesday and Wednesday

October 15, 2019 – March 18, 2020
March 31 – April 8, 2020

Registration at The Meydan Hotel Lobby
at 07:00am
Breakfast in Farriers Restaurant from
07:00am till 08:00am

Tour starts at 08:00am and will end at
approximately 11:30am
Tel: +971 4 381 3405

Email: stabletours@meydanhotels.com
Website: stabletours.meydan.ae

*Offer subject to availability and
excludes Dubai World Cup –
March 28, 2020. Terms and
conditions apply.

Adult:

AED 325*

Children (5 - 12 years old):
AED 235*

Please remember racehorses are not domestic animals and can in some cases
bite. If you wish to pat the horses, do so at your own risk. Dubai Racing Club,
Meydan Group LLC and The Meydan Hotel accept no liability or responsibility for
any injury or damage caused by any of the horses.

أيام الثالثاء واألربعاء

 صباحًا07:00 التسجيل في ردهة فندق ميدان الساعة

2020  مارس18  إلى2019 أكتوبر15

يليه اإلفطار في مطعم فاريارز من الساعة

2020  أبريل8  مارس إلى31

 صباحًا08:00 – 07:00

 صباحًا08:00 تبدأ الجوالت الساعة
 صباحًا11:30 وتنتهي
:) عامًا12 و5 لألطفال (بين
*
 درهم235

:للبالغين
*
 درهم325

+971 4 381 3405 :الهاتف
stabletours@meydanhotels.com :البريد
stabletours.meydan.ae :الموقع

 الضيوف.ننوه عناية الضيوف بأن خيول السباق ليست حيوانات أليفة ويمكن أن تعض في بعض الحاالت
 مجموعة، نادي دبي لسباق الخيل.الذين يرغبون في لمس الخيول سيكون ذلك على مسؤوليتهم الخاصة
. وفندق الميدان ال يتحملوا أية مسؤولية قانونية تجاه أي إصابة،ميدان

 هذا العرض.*العرض محدود وتطبق الشروط واألحكام
.2020  مارس28 – ال يسري في كأس دبي العالمي

