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عالم من 
االكتشاف 

ينتظر!
ــة  ــة ذكي ــي، مدين ــبو دب ــة إكس ــي مدين ــم ف ــًا بك أه

مفعمة بالحياة محورها اإلنســان وهدفها االســتدامة 

واالبتــكار والترفيــه، وباإلضافــة الــى ذلك كّلــه الثقافة 

والتعليــم. نواصــل فــي مدينــة إكســبو دبــي، مهمتنــا 

فــي إلهــام الجيــل القــادم مــن المفكريــن والمبتكريــن 

ــة  ــة وغني ــدة وملهم ــات جدي ــع رح ــر م ــاع التغيي وصّن

بورشــات عمــل حصريــة وفــرص ال حصــر لهــا للطــّاب 

لاكتشــاف والتعلــم والّلعــب.

Welcome to Expo City Dubai, a vibrant, 

human-centric smart city driven by 

sustainability, innovation, entertainment and 

most importantly, culture and education. 

Our mission to inspire the next generation 

of thinkers, innovators and change-makers 

continues at Expo City Dubai with new, 

stimulating journeys filled with exclusive 

workshops and countless opportunities for 

young learners to discover, learn and play.  

A world of 
discovery 
awaits!

تجارب كبيرة 
للطالب من 

جميع األعمار!  

Big 
experiences 
for learners 
of all ages!



The Terra Journey
The Sustainability Pavilion

When was the last time you examined your relationship 

with nature? At Terra, the Sustainability Pavilion, visitors will 

go on an immersive tour through the forest’s roots and the 

ocean’s depth to get a clearer and fuller understanding of the 

impact humanity’s choices are having on the environment. 

Coupled with a selection of workshops tailored to school 

groups and an immersive science show, each school trip to 

Terra is a unique opportunity to expand students’ learning 

beyond the classroom.

 رحــلة تيــــــرا 
جنـــــاح االستدامــــــة

متــى كانــت آخــر مــّرة تواصلــت فيهــا حقــًا مــع الطبيعــة؟ فــي تيــرا، جنــاح 

االســتدامة، ســيذهب الــزوار فــي جولــة غامــرة عبــر الغابــة وأعمــاق 

ــا نحــن البشــر  ــر الــذي تتركــه خياراتن المحيطــات لفهــم واســتيعاب األث

علــى البيئــة بصــورة أوضــح. إلــى جانــب مجموعــة مختــارة مــن ورشــات 

العمــل المصممــة للمجموعــات المدرســية والعــروض الغنيــة، ســتكون 

كّل رحلــة مدرســية إلــى تيــرا فرصــة فريــدة لتعزيــز معــارف الطــاب 

خــارج نطــاق الفصــل الدراســي.



 ورشات العمل فـــي تيــــرا

 مكان للعيش فيه
 W O R K S H O P S  A T  T E R R A 

A Place To Live

Would you like to live in a web and have 

flies for lunch like a spider? A Place to Live 

is an educational workshop that introduces 

students to the idea that different animals 

live in different ‘homes’, and need different 

things to survive (food, water, shelter). 

Designed as a presenter-led storytelling 

session, students will interact with the 

central character, Beena the bee, that is 

searching for the right home and will be 

tasked with creating a habitat that meets 

their new friend’s needs.

هــل ترغــب فــي العيــش علــى شــبكة وتنــاول 

الذبــاب علــى الغــداء مثــل العنكبــوت؟ "مــكان 

ــة  ــل تعليمي ــة عم ــن ورش ــارة ع ــه" عب ــش في للعي

توّضــح للطــاب فكــرة أن الحيوانــات المختلفــة 

إلــى  وتحتــاج  مختلفــة  "منــازل"  فــي  تعيــش 

أشــياء مختلفــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة )طعــام، 

مــاء، مــأوى(. تــم تصميــم ورشــة العمــل هــذه 

مقــّدم  ِقبــل  مــن  القصــص  لســرد  كجلســة 

العــرض، حيــث ســيتفاعل الطــاب مــع الشــخصية 

الرئيســية، "النحلــة بينــا"، التــي تبحــث عــن المنــزل 

المناســب لهــا. ســيكلف الطــّاب بمهمــة مســاعدة 

يلبــي  منــزل  إيجــاد  علــى  النحلــة  صديقتهــم 

احتياجاتهــا.

 ورشات العمل فـــي تيــــرا

 المحّطات المائية
 W O R K S H O P S  A T  T E R R A 

Waterworks

Just when you thought you knew 

everything there is to know about water! 

Waterworks explores the importance 

of water and the need to conserve it, 

particularly in water-scarce regions like 

the UAE. It also introduces students to 

the different ways they can filter water 

to recycle it and maximize its use, in the 

context of Terra’s own innovative water 

systems.

بينمــا تعتقــد أنــك تعــرف كل مــا يمكــن معرفتــه 

ــات  ــل "المحّط ــة عم ــف ورش ــاه! ستكش ــن المي ع

المائيــة" أهميــة الميــاه وضــرورة الحفــاظ عليهــا، 

ال ســيما فــي البيئــات الصحراويــة مثــل اإلمــارات 

الورشــة  هــذه  تعــّرف  كمــا  المتحــدة.  العربيــة 

ــى الطــرق المختلفــة التــي يمكنهــم  الطــاب عل

تدويرهــا  إلعــادة  الميــاه  تصفيــة  خالهــا  مــن 

وتعزيــز طــرق اســتخدامها، ضمــن أنظمــة ميــاه 

تيــرا المبتكــرة.

 المّدة
45 دقيقة
Duration 

45 minutes

 المّدة
45 دقيقة
Duration 

45 minutes

الفئة العمرية الموصى بها
6 سنوات وما دون 

Recommended age group
6 years old and below

الفئة العمرية الموصى بها
7 الى 12 سنوات

Recommended age group
7 to 12 years old



 ورشات العمل فـــي تيــــرا

 روبوتات محاربة النفايات
 W O R K S H O P S  A T  T E R R A 

Robot Waste Warriors

What if robots could help us make the 

world a cleaner place? The Robot Waste 

Warriors workshop explores the importance 

of sustainable waste management and 

how technology and robots can help us 

to effectively sort and manage our waste 

and redirect it from the landfill. During this 

workshop, students will also learn how to 

program Lego Mindstorms robots to retrieve 

waste items from the Terra floor map. 

ــم  ــل العال ــي جع ــات ف ــاعدتنا الروبوت ــو س ــاذا ل م

مكانــًا أنظــف؟ تكشــف ورشــة عمــل "روبوتــات 

المســتدامة  اإلدارة  أهميــة  النفايــات"  محاربــة 

للنفايــات وكيــف يمكــن للتكنولوجيــا والروبوتــات 

بشــكل  النفايــات  وإدارة  فــرز  فــي  مســاعدتنا 

فعــال وإعــادة توجيههــا مــن مكــّب النفايــات. خــال 

أيضــًا  الطــاب  ســيتعلم  هــذه،  العمــل  ورشــة 

 Lego Mindstorms روبوتــات  برمجــة  كيفيــة 

ــط  ــر مخّط ــة عب ــات المختلف ــه النفاي ــادة توجي إلع

تيــرا األرضــي.

 المدة
60 دقيقة
Duration 

60 minutes

عرض علمي فـــي تيــــرا

هل تفّضل ..؟
S C I E N C E  S H O W  A T  T E R R A 

Would You Rather..?

Would you rather have clean air or clear 

water? Save Earth or escape to Mars? 

There’s no wrong or right answer at this 

interactive, action-packed game show! 

Instead, students will be introduced to 

pressing environmental issues, worst-

case scenarios and – using dynamic 

demonstrations and hilarious scientific 

experiments– practical solutions to help 

them make life-changing choices about 

their wardrobe and lifestyle that will 

determine the future of our planet! 

نظيــف  هــواء  علــى  الحصــول  تفّضــل  هــل 

إلــى  الهــروب  أو  األرض  إنقــاذ  نقيــة؟  ميــاه  أو 

المريــخ؟ ال توجــد إجابــة خاطئــة أو صحيحــة فــي 

بالتشــويق  الملــيء  التفاعلــي  العــرض  هــذا 

واإلثــارة! بــداًل مــن ذلــك، ســيتم تعريــف الطــاب 

والســيناريوهات  الهاّمــة،  البيئيــة  بالقضايــا 

األســوأ والحلــول العلميــة - باســتخدام العــروض 

العلميــة  والتجــارب  الديناميكيــة  التوضيحيــة 

خيــارات  أخــذ  علــى  لمســاعدتهم   - المرحــة 

لتغييــر أشــياء بســيطة فــي حياتهــم مثــل خزانــة 

ســتحدد  التــي  اليوميــة  وعاداتهــم  مابســهم 

الكوكــب! مســتقبل  بدورهــا 

 المدة
45 دقيقة
Duration 

45 minutes

عرض علمي
Science Show

الفئة العمرية الموصى بها
9 الى 14 سنوات

Recommended age group
9 to 14 years old

الفئة العمرية الموصى بها
6 الى 15 سنوات

Recommended age group
6 to 15 years old



 رحــلة أِلــــف 
جنـــــاح التنقـــــــل

ــل  ــل المذه ــاح التنق ــف، جن ــب أل ــل؟ يصطح ــة التنق ــت عمالق ــل قابل ه

بــكّل مــا فيــه، الــزوار فــي رحلــة يتجــاوزون فيهــا كّل الحــدود لفهــم قــدرة 

البشــرية علــى الحركــة والرغبــة المســتمرة فــي التقــدم نحــو األفضــل. 

ــا بــأن  فــي أِلــف، يمثــل كل معــرض درســًا مهمــًا وبدايــة جديــدة، تذكرن

األوان لــم يفــت َبعــد لتغييــر مصيرنــا.

The Alif Journey 
The Mobility Pavilion

Have you met the giants of mobility? Timeless and 

mesmerizing, Alif, the Mobility Pavilion, takes visitors 

on a journey across boundaries to better understand 

humanity’s ability to move and constant desire to 

progress. At Alif, each exhibit is a powerful lesson and 

a new beginning, reminding us that it’s never too late to 

change our destiny.  



 ورشات العمل فـــي ألـــف

 علم الروبوتات
W O R K S H O P S  A T  A L I F 

Robotics

Ever built a robot from scratch? The 

Robotics workshop is your chance to build 

a variety of robots with Lego Spike Kits and 

learn how to code them using simplified 

software to perform tasks. Designed as a 

group experience, this workshop combines 

the fun side of programming while 

demonstrating the importance of robotics, 

the future of mobility solutions and the 

crucial role robotics plays in our daily lives.

هــل قمــت فــي أي وقــت مضــى ببنــاء روبــوت 

مــن الصفــر؟ ورشــة عمــل "علــم الروبوتــات" هــي 

فرصتــك لبنــاء مجموعــة متنوعــة مــن روبوتــات 

ترميزهــا  كيفيــة  وتعّلــم   Lego Spike Kits

باســتخدام برامــج مبســطة لتكــون قــادرة علــى 

العمــل هــذه  تــّم تصميــم ورشــة  المهــام.  أداء 

مــن  مجموعــة  تخوضهــا  تجربــة  بمثابــة  لتكــون 

الطــّاب، حيــث تجمــع بيــن الجانــب المــرح فــي 

البرمجــة مــع إظهــار أهميــة الروبوتــات، ومســتقبل 

تلعبــه  الــذي  الكبيــر  والــدور  التنقــل،  حلــول 

اليوميــة. حياتنــا  فــي  الروبوتــات 

 المدة
45 الى 90  دقيقة

Duration 
45 to 90 minutes

الفئة العمرية الموصى بها
 7 الى 17 سنوات 

Recommended age group
7 to 17 years old



 الرحلة الثقافية
جناح الرؤية وجناح المرأة

مــن خــال العــروض المذهلــة والمعــارض الغنيــة، تجمــع الرحــات الثقافيــة حكايــات وأمثلــة مــن 

الحيــاة الواقعيــة يمكــن لــكل زائــر أن يشــعر أنهــا تمّســه بشــكل خــاص وأن يحصــل علــى اإللهــام 

منهــا. تبــدأ الرحلــة مــن جنــاح الرؤيــة، حيــث سيشــهد الطــّاب الصغــار مســيرة التحــّول الكبيــر الــذي 

خاضتــه دبــي حتــى أصبحــت مدينــة التطــّور. تحتفــي هــذه التجربــة الغامــرة ببصيــرة وقيــم وقيــادة 

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء 

وحاكــم دبــي. ويلــي ذلــك االنتقــال إلــى جنــاح المــرأة، وهــو معــرض منســق بشــكل مثالــي بحيــث 

يســلط الضــوء علــى التأثيــر الــذي أحدثتــه المــرأة فــي المجتمــع مــع التركيــز علــى كافــة التحديــات 

التــي تواجههــا نســاء العالــم. تهــدف هــذه الرحلــة الفريــدة إلــى تغييــر وجهــات النظــر مــن خــال 

ــى  ــات ال حصــر لهــا للوصــول إل ــان لمقارب ــا المشــتركة وإطــاق العن ــزوار الحتضــان تجاربن دعــوة ال

عالــم أكثــر توازنــًا.

اعتمادًا على فئتهم العمرية، تتم 

دعوة الطّاب أيضًا للمشاركة في 

ورشات عمل حصرية متعّلقة مباشرة 

بمحتويات جناح الرؤية وجناح المرأة.

The Cultural Journey 
Vision Pavilion and Women’s Pavilion 

Through stunning displays and immersive exhibits, the Cultural Journey brings 

together real-life stories and examples that every visitor can relate to and be 

inspired by. Starting with the Vision Pavilion where young learners will witness 

the great transformation of Dubai into a modern metropolis. This immersive 

experience celebrates the insight, values and leadership of His Highness Sheikh 

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the 

UAE and Ruler of Dubai. Followed by the Women’s Pavilion, a beautifully curated 

exhibit that highlights the impact women have made on society while shedding 

light on the various barriers they still face in the world today. This unique journey 

aims to shift perspectives by inviting visitors to embrace our shared experiences 

and unlock infinite approaches to a more balanced world.

Depending on their age 

group, young learners are 

also invited to take part in 

exclusive workshops directly 

linked to the contents of 

the Vision Pavilion and 

Women’s Pavilion.



ورشات العمل فـــي جنـــاح الرؤيــــة وجنـــاح المـــرأة

  الغـــوص للعثور على الكنــز
W O R K S H O P S  A T  V I S I O N  P A V I L I O N  &  W O M E N ’ S  P A V I L I O N 

Diving for Teasure

In this immersive workshop, students will 

meet Abdullah, a lively puppet, who will 

share his adventures as a pearl diver and 

take our young audience on a journey in 

search of treasure. Through a series of 

games and funny interactions, Abdullah’s 

story will have students dive into the 

imaginary sea, where they will go on their 

own adventure in search of precious pearls 

while learning all about pearling and its 

historical connection to the UAE. 

ســيقابل الطــاب فــي هــذه الورشــة الرائعــة عبــد 

حيــث سيشــاركهم  الكرتونيــة،  الشــخصية  اللــه، 

جمهورنــا  وســيأخذ  لؤلــؤ،  كغــواص  مغامراتــه 

الشــاب فــي رحلــة مليئــة باإلثــارة بحثــًا عــن الكنــز. 

وعبــر سلســلة من األلعــاب والتفاعــات المضحكة، 

ســتأخذ قصــة عبــد اللــه الطــاب فــي رحلــة غــوص 

إلــى بحــر الخيــال، حيــث ينطلقــون فــي مغامرتهــم 

ــؤ الثميــن بينمــا يتعلمــون  ــًا عــن اللؤل الخاصــة بحث

كل شــيء عــن صيــد اللؤلــؤ وعاقتــه الوطيــدة 

ــة المتحــدة. ــة اإلمــارات العربي ــخ دول بتاري

 المدة
45 دقيقة
Duration 

45 minutes

ورشات العمل فـــي جنـــاح الرؤيــــة وجنـــاح المـــرأة

ورشــة كهف الكنـــوز
W O R K S H O P S  A T  V I S I O N  P A V I L I O N  &  W O M E N ’ S  P A V I L I O N 

Cave of Treasures

Did you ever come across a special 

rock, a beautiful leaf or unique seashell 

that felt like a treasure? During this 

craft-based workshop inspired by 

the Sheikh’s Little Cave, students will 

recount their experiences and share 

their interests along with the things 

and values that they hold dear, and 

which they would like to cherish for the 

future. Following the discussion, they 

will create their own miniature Cave of 

Treasures using sketches, collage and 

modelling equipment while reflecting 

on the skills and meaning they derive 

from each of their keepsakes.

ــزة، أو ورقــة شــجر  هــل ســبق ورأيــت صخــرة ممي

جميلــة، أو بعــض أصــداف البحــر الفريــدة التــي 

ــز ثميــن؟ خــال هــذه الورشــة  شــعرت وكأنهــا كن

والمســتوحاة  اليدويــة  األعمــال  علــى  القائمــة 

محمــد  للشــيخ  الصغيــر«  »كهفــي  قّصــة  مــن 

بــن راشــد آل مكتــوم، ســيقوم الطــاب بســرد 

جانــب  إلــى  اهتماماتهــم  ومشــاركة  تجاربهــم 

اآلن  قلوبهــم  علــى  الغاليــة  والقيــم  األشــياء 

والتــي ســيواصلون االعتــزاز بهــا فــي المســتقبل. 

ــف  ــاء كه ــار بإنش ــيقوم الصغ ــة، س ــد المناقش بع

ــتخدام  ــم باس ــكل منه ــاص ب ــر الخ ــوز المصغ الكن

الرســومات، والملصقــات ونمــاذج العــرض للتعبيــر 

التــي  والــدالالت  والمعانــي  المهــارات  عــن 

يســتمّدونها مــن كل واحــدة مــن تذكاراتهــم.

 المدة
60/45 دقيقة

Duration 
45/60 minutes

الفئة العمرية الموصى بها
 3 الى 7 سنوات 

Recommended age group
3 to 7 years old

الفئة العمرية الموصى بها
8 الى 13 سنوات 

Recommended age group
8 to 13 years old

قريبـــًا!
COMING SOON!

قريبـــًا!
COMING SOON!



 ورشات العمل فـــي جنـــاح الرؤيــــة وجنـــاح المـــرأة

غيـــر القصـــــة
W O R K S H O P S  A T  V I S I O N  P A V I L I O N  &  W O M E N ’ S  P A V I L I O N 

Change the Story

Ever noticed a pattern in folk tales around 

women’s roles? In this workshop, students 

will work in small groups to reflect on the 

gender biases and stereotypes seen in many 

classic folk tales and popular narratives; they 

will also get the opportunity to modernise 

the tales and rewrite the story in a manner 

that gives female characters the chance to 

choose a different future for themselves. 

And since no story is complete without a 

movie or book deal, each group will get to 

pitch their updated version to the workshop 

presenter.

هــل الحظــت وجــود نمط فــي الحكايات الشــعبية 

حــول أدوار المــرأة؟ فــي ورشــة العمــل هــذه ، 

ســيعمل الطــاب فــي مجموعــات صغيــرة للتفكير 

الجنســانية  النمطيــة  والقوالــب  التحيــزات  فــي 

التــي تظهــر فــي العديــد مــن الحكايــات الشــعبية 

علــى  أيًضــا  ســيحصلون  ؛  الشــعبية  والروايــات 

ــة القصــة  فرصــة لتحديــث الحكايــات وإعــادة كتاب

الفرصــة  النســائية  الشــخصيات  تمنــح  بطريقــة 

الختيــار مســتقبل مختلــف ألنفســهن. وبمــا أنــه 

ال توجــد قصــة مكتملــة بــدون صفقــة فيلــم أو 

كتــاب، فســتقوم كل مجموعــة بعــرض نســختها 

ــل. ــة العم ــدم ورش ــى مق ــة عل المحدث

 المدة
60 دقيقة
Duration 

60 minutes

ورشات العمل فـــي جنـــاح الرؤيــــة وجنـــاح المـــرأة

حـــل اللغـــز
W O R K S H O P S  A T  V I S I O N  P A V I L I O N  &  W O M E N ’ S  P A V I L I O N 

Unlock the Mystery

Creating a better society for all requires 

us to challenge the stereotypes that 

hold us back. This escape-room style 

workshop explores how stereotypical 

gender roles have historically created 

barriers for women and men; Through 

a sequence of riddles, puzzles and 

problems to open a locked briefcase, 

each group of students will reveal 

the identity of the change maker and 

explain how that person has helped 

challenge traditional gender roles and 

change people’s perceptions.

ســيكون علينــا أن نتجــاوز القوالــب النمطيــة التــي 

للجميــع.  أفضــل  مجتمــع  لبنــاء  تقّدمنــا  تعيــق 

توّضــح ورشــة العمــل هــذه، المصّممــة بأســلوب 

غــرف األلغــاز، كيــف أن األدوار النمطيــة خلقــت 

تاريخيــًا الكثيــر مــن الحواجــز أمــام النســاء والرجال، 

ــح  ــول لفت ومــن خــال سلســلة مــن األلغــاز والحل

مــن  مجموعــة  كل  ستكشــف  مقفلــة،  حقيبــة 

الطــاب عــن هويــة الشــخص الســّري وتشــرح 

كيــف ســاعد هــذا الشــخص فــي تحــدي األدوار 

التــي  المســبقة  التصــّورات  وتغييــر  التقليديــة 

يضعهــا النــاس.

 المدة
60 دقيقة
Duration 

60 minutes

الفئة العمرية الموصى بها
 8 الى 12 سنوات 

Recommended age group
8 to 12 years old

الفئة العمرية الموصى بها
12 الى 16 سنوات 

Recommended age group
12 to 16 years old

قريبـــًا!
COMING SOON!

قريبـــًا!
COMING SOON!



رحــالت جديدة، 
بأســـلوب جديد!

المــرة! حيــث  باألشــياء بطريقــة مختلفــة قليــًا هــذه  ســنقوم 
بكــم  للترحيــب  فــي مواقــع مركزيــة  فريقنــا  أعضــاء  ســيتواجد 
ليقومــوا  دبــي  إكســبو  مدينــة  فــي  المدرســية  وبمجموعتكــم 
ســيكون  الجنــاح،  دخولكــم  بمجــرد  رحلتكــم.  نحــو  بإرشــادكم 
المضيفيــن فــي انتظاركــم فــي جميــع أنحــاء المعــارض لتزويدكــم 
بكافــة المعلومــات لاســتفادة مــن زيارتكــم إلــى أقصــى حــّد.

ولكــن أواًل، يمكنكــم تعديــل رحلتكــم اعتمــادًا علــى الوقــت الــذي 
ترغبــون فــي قضائــه فــي مدينــة إكســبو، ونــوع المحتــوى الــذي 

تبحثــون عنــه، فضــًا عــن الميزانيــة التــي تناســب مدرســتكم.

تتضّمــن رحلتنــا المدرســية الموصــى بهــا مــا يلــي: جولة فــي إحدى 
أجنحتنــا الرائعــة مــع إحدى ورشــات العمــل المدرســية الحصرية.

إذا كان هــدف الرحلــة هــو زيــارة جنــاح تيــرا، ســيكّون لديكــم أيضــًا 
ــي  ــرض علم ــتمتاع بع ــرا واالس ــي تي ــم ف ــن جولتك ــع بي ــار الجم خي

مشــوق! 

Tickets

Additional accompanying adults: 

Additional teachers, teaching assistants or parents are welcome to join 

you on your school trip but please note that additional adults, not within 

the ratio allowance, will be charged an additional fee. 

مرافقون بالغون إضافيون:

نرحــب بالمعلميــن اإلضافييــن أو المدّرســين المســاعدين أو أوليــاء األمــور لانضمــام 
إليكــم فــي رحلتكــم المدرســية، ولكــن يرجــى الماحظــة أنــه ســيتم فــرض رســوم 
إضافيــة علــى المرافقيــن البالغيــن اإلضافييــن فــوق النســبة المســموحة كمــا هــو 

ــاه. ــدول أع ــي الج ــح ف موض

التذاكر
JOURNEY 
COMPONENT

GENERAL ENTRY GENERAL ENTRY 
+ WORKSHOP

GENERAL ENTRY 
+ SCIENCE SHOW

Price  
(Incl. VAT)

FREE
• Students
• Adults within ratio*

Adults above ratio AED 30

AED 700
• Per workshop
• Per school group

(15 to 30 students)
Adults above ratio AED 30

AED 30
Per student
Adults above ratio AED 50

The Terra Journey

The Alif Journey

The Cultural Journey

Dedicated 
lunch space

مكّونات الرحلة

 السعر
)شامًا ضريبة القيمة 

المضافة(

رحلة تيرا

رحلة ألف

الرحلة الثقافية

 مساحات
مخّصصة  للغداء

دخول عام + ورشة عمل

700 درهم
لكل ورشة عمل	 
 لكل مجموعة  مدرسية	 

 )من 15 إلى 30 طالًبا(
السعر للبالغين: 30 درهمًا

دخول عام 

مجانًا
للطاب	 
البالغون ضمن النسبة المحّددة	 

السعر للبالغين: 30 درهمًا

دخول عام + عرض علمي

30 درهم
  للطالب الواحد

السعر للبالغين: 50 درهمًا

GRADES/YEARS RATIO (ACCOMPANYING ADULT: STUDENT)

Nursery – KG 2 / FS1 to Year 1 1:5

Grade 1  – 7 / Year 2 to Year 8 1:10

Grade 8 – Grade 12 / Year 9 – Year 13 1:15

النسبة )بالغ مرافق: طالب( الصف 

1:5 الحضانة – الحلقة األولى 

1:10 الحلقة الثانية – الصف السابع

1:15 الصف الثامن – الثانوي

We’re doing things a little differently this time around! Our 

team members will be stationed at central locations to 

welcome you and your school group to Expo City Dubai and 

guide you towards the journey you’ve booked. Once inside 

the pavilion, our explainers are available throughout the 

exhibits to provide you with all the information you need to 

make the most out of your visit. 

But first, you can customize your journey depending on 

how much time you’d like to spend at Expo City, the type of 

content you’re looking for, as well as the budget that best 

suits your school.

Our recommended school journey includes the following 

components: a tour of one of our exciting attractions 

combined with one of our exclusive school workshops.

If you’re visiting Terra, you also have the option of combining 

your tour of Terra with an action-packed science show!

New Journeys, 
New Format!



Are you ready to book your school trip to Expo City Dubai? Register your 
interest by visiting schools.expocitydubai.com and one of our team 
members will get back to you with available dates and everything you 
need to know to visit us soon.

**Tickets to Surreal, the water feature and to Garden in the Sky, Observation Tower, are 

sold separately. Entry to Rashid and Latifa’s playgrounds is free of charge for children 

below 12 years old. 

** تباع تذاكر منطقة الشاالت السريالية، وحديقة الثريا، بشكل منفصل. الدخول إلى ماعب راشد 
ولطيفة مجاني لألطفال دون 12 عامًا.

*TERMS & CONDITIONS:

• All visits must be booked in advance, including free tours

• Access to the attractions is free of charge for all students

• Journeys including workshops and shows must be booked at least 2 weeks in advance

• Payment must be made at the time of your booking confirmation

• Cancellations must be sent in writing.

*الشروط واألحكام:
يجب حجز جميع الزيارات مسبقًا، بما في ذلك الجوالت المجانية.	 
الدخول في المعالم الرئيسية مجاني لجميع الطاب.	 
يجب حجز الرحات مسبقًا بما في ذلك ورشات العمل والعروض قبل أسبوعين على األقل.	 
يجب أن يتم الدفع في وقت تأكيد الحجز الخاص بكم.	 
يجب إرسال اإللغاءات بصورة مكتوبة.	 

Let’s go! هّيــا بنـــا!
هل أنتم مستعدون لحجز رحلتكم المدرسية إلى مدينة إكسبو دبي؟ تفّضلوا بزيارة 

schools.expocitydubai.com وسّجلوا اهتمامكم حيث سيتواصل معكم أحد 
أعضاء فريقنا بالتواريخ المتاحة وكل ما تحتاجون إلى معرفته لزيارتنا قريبًا.



هناك الكثير الستكشافه!

قصص األمم
كان شــرفًا لنــا أن نرّحــب بالعالــم أجمــع، ويســعدنا اآلن أن نواصــل رحلتنــا مــع 192 دولــة 
اســتضفناها مــن خــال قصــص األمــم، وهــو مجموعــة مــن ثــاث معــارض - واحــد فــي 
كل  منطقــة -  مخصصــة لاحتفــال بتنّوعنــا إضافــة إلــى الكثيــر مــن التجــارب التــي 

ــا. ــا وتوّحدن تجمعن

قريبــــًا!

متحف إكسبو 2020
تركــت المشــاهد واألصــوات والمســاحات فــي إكســبو 2020 بصمــة حقيقيــة فــي قلــب 
كل زائــر. سيســرد متحــف إكســبو قصــة معــرض إكســبو 2020 مــن بدايــة التخطيــط 
علــى  اســتحوذ  الــذي  الضخــم  الحــدث  انطــاق  حتــى   2020 إكســبو   الســتضافة 

خيال العالم.

Stories of Nations
We were honoured to welcome the world and are now pleased to continue 

our journey with the 192 nations we hosted through Stories of Nations, a 

collection of three exhibits - one in each district - dedicated to celebrating 

our diversity as well as the many experiences that unite us. 

COMING SOON!

Expo 2020 Museum
The sights, sounds and spaces of Expo 2020 have left a true mark on 

each and every visitor’s heart. The Expo Museum will retell the story of 

Expo 2020 from the days of the bid leading up to the mega-event that 

captured the world’s imagination.

ســواء كانــت الزيــارة لقضــاء وقــت ممتــع فــي ماعــب راشــد أو لطيفــة، أو قضــاء اليــوم 
فــي منطقــة الشــاالت الســريالية، أو االســتمتاع بإطالــة رائعــة علــى المدينــة مــن 
األعلــى فــي حديقــة الثريــا، بــرج المراقبــة، مــن المؤكــد أن الكثيــر مــن محطــات التوقــف 
المثيــرة ســترتقي برحلتكــم المدرســية إلــى مســتوى جديــد تمامــًا. عنــد تمديــد رحلتكــم 

المدرســية، يرجــى مراعــاة المشــي لمســافات طويلــة والظــروف الجويــة.

So much more 
to explore! 
Whether it’s having the time of their life at Rashid’s or Latifa’s 

playgrounds, splashing the day away at Surreal, the water feature, or 

getting an incredible view of the city from above at Garden in the Sky, the 

observation tower, exciting stops are sure to take your school journey 

to a whole new level. When extending your school journey, kindly keep 

walking distances and weather conditions in mind.



schools.expocitydubai.com

@ExpoSchoolProgramme
#ExpoSchoolProgramme


