
 ومــع تزايــد االهتمــام بإقامــة حفــالت الزفــاف، نظــرًا للذكــرى
 التــي تخلدهــا فــي نفــوس العرســان والمدعويــن واألهــل
 علــى حــد ســواء، تحولــت مملكــة البحريــن إلــى مركــز عالمــي
 هــام ووجهــة رائــدة إلقامــة حفــالت الزفــاف، وخاصــة مــن
 المملكــة العربيــة الســعودية بحكــم قــرب المســافة وتشــابه
 العــادات والتقاليــد بيــن البلديــن الشــقيقين. وفــي ســبيل
 تنميــة هــذا التوجــه، تــم تأســيس هيئــة البحريــن للســياحة
لعــام  ٣١ رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب   والمعــارض 
 ٢٠١٥ الصــادر عــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه

للســياحة البحريــن  هيئــة  أدركــت  المنطلــق،  هــذا   ومــن 
 والمعــارض أن حفــالت الزفــاف هــي مناســبة تتحقــق فيهــا

األحالم لذلك فإنها تتطلب المكان المثالي إلقامتها
آل حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  قــال ســعادة  الصــدد،   وبهــذا 
للســياحة البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس   خليفــة، 
 والمعارض: "خالل العام ٢٠١٦، طرحت هيئة البحرين للسياحة
فــي "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا   والمعــارض 
 البحريــن" والــذي يهــدف الــى جعــل مملكــة البحريــن مقصــدًا
 إلقامــة حفــالت الخطوبــة و الزفــاف واالحتفــال بالذكــرى
 الســنوية لهــذه المناســبات الســارة. ويهــدف هــذا المشــروع
رئيســيًا المملكــة لتصبــح مقصــدًا  إلــى تعزيــز مكانــة   أيضــًا 
 إلقامــة هــذه الحفــالت مــا يقــوي مــن مكانتهــا علــى خارطــة
 ســوق األعــراس الســعودي. وعليــه، فقــد عملــت الهيئــة
 علــى ضمــان نجــاح هــذا المشــروع وتحقيــق أفضــل النتائــج
فــي خبــراء  وتعييــن  مختــص  فريــق  تشــكيل  عبــر   وذلــك 
 تخطيــط حفــالت الــزواج، وتنظيــم المتطلبــات اللوجســتية،
أفضــل أختيــار  علــى  عــالوة  المالئمــة،  المواقــع   وتحديــد 
 مورديــن الطعــام ذوي الخبــرة فــي خدمــات التمويــن. وقــد
البحريــن هيئــة  مكانــة  تعزيــز  الــى  ســبق  مــا  جميــع   أدى 
 للســياحة والمعــارض كوجهــة رائــدة تقــدم األفضــل فيمــا
مملكــة لحكومــة  الخاصــة  المناســبات  بتنظيــم   يتعلــق 

البحرين

 هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض تســعى للترويــج لمملكــة
المملكــة فــي  الزفــاف  حفــالت  إقامــة  كوجهــة   البحريــن 

العربية السعودية
 تمتلــك مملكــة البحريــن العديــد مــن العوامــل التــي تؤهلهــا ألن تصبــح الوجهــة المثاليــة
 إلقامــة حفــالت الزفــاف كونهــا تتميــز بمرافــق ســياحية ذات تصنيــف عالمــي، كمــا إنهــا
 تحتضــن قائمــة طويلــة مــن االختصاصييــن فــي فــن التخطيــط الســياحي وعمــل الديكــورات

!التي تضفي رونقًا مميزًا على أماكن الجذب السياحي
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هــام ووجهــة رائــدة إلقامــة حفــالت الزفــاف، وخاصــة مــن
المملكــة العربيــة الســعودية بحكــم قــرب المســافة وتشــابه
العــادات والتقاليــد بيــن البلديــن الشــقيقين. وفــي ســبيل
تنميــة هــذا التوجــه، تــم تأســيس هيئــة البحريــن للســياحة
العــادات والتقاليــد بيــن البلديــن الشــقيقين. وفــي ســبيل
تنميــة هــذا التوجــه، تــم تأســيس هيئــة البحريــن للســياحة
العــادات والتقاليــد بيــن البلديــن الشــقيقين. وفــي ســبيل

رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  والمعــارض 
 الصــادر عــن حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه

للســياحة البحريــن  هيئــة  أدركــت  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
والمعــارض أن حفــالت الزفــاف هــي مناســبة تتحقــق فيهــا

األحالم لذلك فإنها تتطلب المكان المثالي إلقامتها
آل حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  قــال ســعادة  الصــدد،  وبهــذا 

األحالم لذلك فإنها تتطلب المكان المثالي إلقامتها
آل حمــود  بــن  خالــد  الشــيخ  قــال ســعادة  الصــدد،  وبهــذا 

األحالم لذلك فإنها تتطلب المكان المثالي إلقامتها

للســياحة البحريــن  لهيئــة  التنفيــذي  الرئيــس  خليفــة، 
، طرحت هيئة البحرين للسياحة
فــي "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا  والمعــارض 
البحريــن" والــذي يهــدف الــى جعــل مملكــة البحريــن مقصــدًا
فــي "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا  والمعــارض 
البحريــن" والــذي يهــدف الــى جعــل مملكــة البحريــن مقصــدًا
فــي "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا  والمعــارض 

إلقامــة حفــالت الخطوبــة و الزفــاف واالحتفــال بالذكــرى
الســنوية لهــذه المناســبات الســارة. ويهــدف هــذا المشــروع
رئيســيًا المملكــة لتصبــح مقصــدًا  إلــى تعزيــز مكانــة  أيضــًا 
إلقامــة هــذه الحفــالت مــا يقــوي مــن مكانتهــا علــى خارطــة
ســوق األعــراس الســعودي. وعليــه، فقــد عملــت الهيئــة
علــى ضمــان نجــاح هــذا المشــروع وتحقيــق أفضــل النتائــج
ســوق األعــراس الســعودي. وعليــه، فقــد عملــت الهيئــة
علــى ضمــان نجــاح هــذا المشــروع وتحقيــق أفضــل النتائــج
ســوق األعــراس الســعودي. وعليــه، فقــد عملــت الهيئــة

فــي خبــراء  وتعييــن  مختــص  فريــق  تشــكيل  عبــر  وذلــك 

فــي "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا  فــي:والمعــارض  "فرحتكــم  اســم  تحــت  جديــدًا  مشــروعًا  والمعــارض 

هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض تســعى للترويــج لمملكــة
المملكــة فــي  الزفــاف  حفــالت  إقامــة  كوجهــة  البحريــن 
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ما هو الموقع المفضل الذي ننصح به؟

 المنامــة وهــي عاصمــة البحريــن وأكبــر مدينــة فيهــا، تعتبــر مكانــًا رائعــًا يشــهد الترابــط الثقافــي والتاريخــي مــع المملكــة
 العربيــة الســعودية باإلضافــة الــى المــدن األخــرى كالمحــرق و جنــوب البحريــن. ونظــرًا لتقــارب المســافات بيــن مــدن

البحرين ومناطقها، أصبح من السهولة بمكان التنقل من مدينة إلى مدينة أخرى بسهولة ويسر

 مــا رأيــك فــي موقــع البحريــن اإللكترونــي المخصــص لمشــروع "فرحتكــم فــي البحريــن"؟ نرجــو مشــاركتنا
الرأي عن هذا الموقع اإللكتروني، وما مدى فائدته لمنظمي حفالت الزفاف؟

في أعقاب طرحنا لمشروع "فرحتكم في البحرين"، كان البد من تأسيس موقع إلكتروني

 ليكــون دليــًال شــامًال لجميــع المهتميــن والمعنييــن بهــذا المجــال. ويتميــز هــذا الموقــع اإللكترونــي أنــه يتيــح الفرصــة
 لــكل مــن يعمــل فــي مجــال تنظيــم حفــالت الزفــاف، أو اللذيــن يرغبــون فــي إحيــاء مناســبتهم فــي مملكــة البحريــن، مــن
 االطــالع علــى مختلــف الخدمــات ومســتوياتها واختيــار اإلختصاصــي المناســب الــذي يمكنــه مســاعدتهم لتصبــح

إحتفاليتهم ذكرى ال تنسى
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www.bahrainislandwedding.comوحساب في كافة مواقع التواصل اإلجتماعي   (@bahrainwedding) 

ما هي عناصر الجذب األخرى المتوفرة في مملكة البحرين؟

 مملكــة البحريــن هــي البلــد الثانــي للعائــالت الســعودية، حيــث تضمــن الرحــالت الجويــة المنتظمــة وجســر الملــك فهــد
 ســهولة وســرعة التنقــل، تتــراوح المســافة بيــن ســاعتين ونصــف الســاعة. باالضافــة الــى العــدد الكبيــر مــن الفنــادق
 الراقيــة التــي تضــم مرافــق جذابــة، وال ننســى بالطبــع، طيبــة أهــل البحريــن التــي تجعــل مــن البــالد مقصــدًا مرغوبــًا

.إلقامة حفالت الزفاف

@bahrainwedding

 +973 
www.bahrainislandwedding.com

17558800

www.bahrainislandwedding.com

 والــى جانــب مــا تزخــر بــه مملكــة البحريــن مــن فنــادق فخمــة تتبــع أرقــى المعاييــر العالميــة، فإنهــا تمتلــك مرافــق
 ســياحية، ومواقــع تراثيــة، وشــواطئ خالبــة وغيرهــا الكثيــر تؤهلهــا ألن تكــون أول دولــة خليجيــة تتصــدر قائمــة وجهــات

الزفاف العالمية. ويتضمن الموقع اإللكتروني  المزيد من التفاصيل حول ما سبق

 وتقــوم هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض، باتبــاع نظــام دقيــق يشــمل تســهيل اصــدار تأشــيرات الدخــول، وتجهيــز  
 وســائل النقــل، والتأكــد مــن سالســة اإلجــراءات خــالل جميــع مراحــل الزفــاف، إلــى جانــب تعاونهــا مــع شــركة طيــران
 الخليــج الناقلــة الوطنيــة لمملكــة البحريــن. ويتــم كذلــك توفيــر مــآدب حفــالت الزفــاف تحــت إشــراف اختصاصيــون فــي

هذا المجال الذين يعملون جنبًا الى جنب مع خبراء تنظيم الحفالت

 وتحــرص هيئــة البحريــن للســياحة والمعــارض علــى االشــراف بشــكل كامــل علــى عمليــة تخطيــط حفــل الزفــاف، وتجهيــز
المتطلبات اللوجستية، واختيار الموقع المناسب، وتعيين أفضل الخبراء في هذا المجال

اســتضافة البحريــن، ومنهــا  فــي مملكــة  الســياحة  بشــئون  الصلــة  ذات  القطاعــات  بجميــع  الهيئــة  تضطلــع   كمــا 
المهرجانــات واقامــة  والمحليــة،  واإلقليميــة  العالميــة  المؤتمــرات  وعقــد  التجاريــة،  والمعــارض   االجتماعــات 
 والفعاليــات الســياحية، كمــا تعمــل علــى االرتقــاء بمراكــز المؤتمــرات والمعــارض وصيانتهــا إمــا بشــكل مباشــر أو مــن
 خــالل شــركات متخصصــة، وكذلــك ُتعنــى بإصــدار تراخيــص لعقــد مؤتمــرات وإقامــة المعــارض التجاريــة واإلشــراف علــى

تنظيمها

 تتميز البحرين بالودية واالنفتاح والشعور العام بالبهجة والسرور، مما يضفي المزيد من
السعادة على حفالت الزفاف

بقلم د. علي حسن فوالذ - مستشار السياحة

لماذا يفكر من يخطط للزواج والعائالت السعودية في اتخاذ البحرين مكانًا إلقامة حفالت الزفاف؟

 إن العالقــات بيــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعودية عريقــة وقائمــة منــذ األزل، خاصــة وأن التقــارب
ــزًا للعائــالت الســعودية التــي تنــوي  الجغرافــي بيــن البلديــن الشــقيقين يشــجع علــى أن تكــون البحريــن مقصــدًا ممي

االحتفال بأفراحها وأعراسها
 فالمقومــات الســياحية فــي مملكــة البحريــن التــي تشــمل المرافــق الســياحية ذات التصنيــف العالمــي العالــي و الجــزر
 والمواقــع التراثيــة والشــواطئ واألماكــن الترفيهيــة وحلبــة البحريــن الدوليــة، تجعــل مــن البحريــن الخيــار األمثــل
 للعائــالت الســعودية إلقامــة حفــالت الزفــاف، خاصــة وأن البحريــن تتميــز بالوديــة واالنفتــاح والشــعور العــام بالبهجــة

والسرور، مما يضفي المزيد من السعادة على حفالت الزفاف

.




