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فى هذا العدد

سباق السرعة مع 
الصقر العريى 

للعطالت

النادى الملكى- 
وسط مدينة دبى

أخبار النادى الملكى 
- جزيرة النخلة

الصقر العربى 
للعطالت راعى 

بالتينى .....

كوكيل تعينها  عن  فخر  بكل  للعطالت  العربي  الصقر   تعلن 
الملكى - وسط “النادى  لمشروع   مبيعات وتسويق حصري 
 مدينة دبى” في قلب مدينة دبي والذي ستطرحه قريباً الشركة
الملكي “للنادي  المطور  لمتد  بروبرتي  كرياتيد   المطورة 
العقارية هيدرا  شركة  ببنائه  تقوم  والذي  جميرا”  نخلة   – 
 والمعروفة بمشاريعها الطموحة كواحدة من أنجح الشركات
لتغير والتي صممت  المتطورة  العقارية  للمشاريع   المطورة 
السكنية الوحدات  ومفهوم  التقليدي  والتصميم  البناء   مفهوم 
جامحة برغبة  مدفوعة  والمهارة  الدقة  في  غاية   بتصاميم 
العقارية المشاريع   للكمال والتي كان أسمها فوق بعض أهم 
 في وقتنا الحاضر مثل برج هيدرا داون تاون والذي يقع في
 قلب مدينة األعمال وعلى مقربة من شارع الشيخ زايد ليشكل

.عالمة بارزة في وسط المدينة

–وسط  الملكي  “النادي  لتكون  طابق   20 في  شقة   100
المدينة” يحتوي كل طابق على 5 شقق فخمة فقط  من مختلف 
األحجام، غرفة وغرفتين وثالث غرف والتي صممت لتعبر 
عن الخصوصية التي يرغب فيها األعضاء كونه على مقربة 
من أعلى برج في العالم “برج دبي” وأكبر مركز للتسوق في 

الخليج والشرق األوسط “مركز دبي”. 

المشروع  عن  المعلومات  من  لمزيد  قريباً،  المبيعات  ستبدأ 
الرجاء االتصال عل الرقم 0097143244775 .   

جديد الصقر العربى:
“النادى الملكى - وسط مدينة دبى”

تفاصيل صفحة 2

العليا  الهيئة  من  وفد  قام  للعطالت  العربي  الصقر  برعاية 
االستثمار  مؤتمر  لحضور  لدبي  بزيارة  السعودي  للسياحة 
التقى  المؤتمر  هامش  وعلى  العطالت  ملكية  صناعة  في 
واطلعوا  بدبي  مقرهم  في  االقتصادية  الدائرة  بمدراء  الوفد 
ملكية  لنشاط  والمطبقة  المتبعة  والقوانين  اإلجراءات  على 
التسويق  الوفد بزيارة إحدى مواقع  قام  بدبي، كما  العطالت 
للصقر العربي للعطالت والواقع في مركز األمارات للتسوق 

لإلطالع على نظام التسويق لملكية العطالت. 

حضور وفد من الهيئة العليا 
للسياحة السعودي لمؤتمر 

االستثمار في ملكية العطالت

مزيد من الصور بالداخل

مزيد من التفاصيل فى الداخل

    العــدد الثاني  2007
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جديد الصقر العربى:
“النادى الملكى - وسط مدينة دبى”

continued from page 1

من خالل مؤتمر شركة التبادل العالمية انترفال انترناشيونال والذي 
أقيم في فندق رويال ميراج دبي في السادس من مارس 2007 
قام خالله الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة منظمة التبادل العالمية  
في  األوائل  جائزة  بتقديم  ناش  كريج  السيد  أنترناشونال  أنترفال 
ممثلة  للعطالت  العربي  الصقر  لشركة  العطالت  ملكية  صناعة 
بالسيد المهند شرف الدين رئيس مجلس اإلدارة تقديرا لجهودهم 

المتميزة في بيع وتسويق ملكية العطالت.

تكريم الصقر العربي للعطالت بجائزة 
أفضل مسوق لملكية العطالت في 

الخليج والشرق األوسط

للعطالت  العربي  الصقر  تفاعل  خالل  من 
دبي  مدينة  في  الترفيهية  األحداث  مع 
كونها  للعطالت  العربي  الصقر  انضمت 
فعاليات  إلى  بدبي  الرائدة  الشركات  من 
الهدايا  من  العديد  قدمت  حيث  المهرجان 
المواقع  خالل  من  الكرام  لزوارهم 
العربي  الصقر  أقامتها  التي  التسويقية 
الهامة  التجارية  المراكز  في  للعطالت 
ومركز  للتسوق  األمارات  كمركز  بدبي 

سنتر. سيتي  ديره  ومركز  بطوطة  أبن 

الصقر العربي للعطالت راعي فرعي لمهرجان مفاجئات صيف دبي 2007

بعد النجاح الكبير لرحلة المبيعات في نيجيريا قامت 
الصقر العربي للعطالت بتعيين وكيل مبيعات لها في 
مدينة أبوجا، نيجيريا ونرجو من عمالئنا النيجيريين 

االتصال مباشرة به على العنوان التالي:
ليجند هوليداي ريزورتس اند هومس

5 الفاال قرب شارع جانجيس، مايتاما، أبوجا
أرقام الهواتف:

09 4136236،09 4136237 ،09 4136239 ، 
09 6717221، 09 6714322 ،08059900052 

،

www.legendhomesng.com

تعيين وكيل مبيعات للصقر 
العربي في نيجيريا 

توجه شركة “الصقر العربي للعطالت« و«النادي 
الملكي- نخلة جميرا” عناية السادة العمالء أن 

الموظفين المذكورة أسماءهم أدناه قد أنهيت 
خدماتهم مع الصقر العربي للعطالت ولم تعد لهم 
عالقة بأعمالها أو ما يخص “النادي الملكي- نخلة 
جميرا” والمالك فيه، نرجو منكم االتصال مباشرة 

مع شركة “الصقر العربي للعطالت” ألي شيء 
يخص ملكيتكم وعضويتكم في “النادي الملكي- 

نخلة جميرا”.
 

سهام إبراهيم عبد هللا الحدادين
هاني فاروق عبد الحميد مجاهد 

ملك غسان عبيد
ماجد علي مهدي الشافعي   

.1

.2

.3

.4

اعتذار 
نرجو من السادة العمالء الذين 
واجهوا صعوبة في االتصال 
بنا هاتفياً بسبب أعطال بنظام 
الهاتف قبول خالص اعتذارنا 

ويسرنا أعالمكم بأنه قد تم 
تحديث النظام وإصالحه 

للتواصل معكم على أكمل وجه، 
وتقبلوا فائق االحترام والتقدير. 

إعالن هام للسادة العمالء



النادي الملكي- نخلة جميرا اإلعالن عن تعينه شركة بي أند  يسر 
جي للفنادق والمنتجعات كشركة إدارة للنادي الملكي- نخلة جميرا 

يشكل   ،2007 أكتوبر  من  األول  من  ابتداًء 
هامة  إضافة  جميرا  نخلة  الملكي-  النادي 
لمسيرة بي أند جي للفنادق والمنتجعات حيث 
في  الهامة  المنتجعات  من  عدد  وتدير  تملك 
شرم الشيخ ومرسى علم ومناطق أخرى في 

مصر. 

عينت بي أند جي للفنادق والمنتجعات السيد 
نخلة  الملكي-  للنادي  كمدير  كريستيان جبر 

في  الخبرة  من  سنوات  عشر  من  أكثر  كريستيان  ويمتلك  جميرا، 
من  يكون  سوف  متخصص  فريق  ومع  واإلدارة  الضيافة  مجال 
أخرى  أمور  وأية  واستقبالكم  حجوزاتكم  متابعة  سرورهم  دواعي 

تخص عضويتكم في النادي الملكي – نخلة جميرا.
 

الرقم  على  وفريقه  كريستيان  السيد  مع  التواصل  بإمكانكم 
0097144206299 أو البريد الكتروني

 Christian.Jabre@balbaagroup.com

تعيين شركة فندقية متخصصة إلدارة النادي 
الملكي- نخلة جميرا 

كجزء من خطة تسويقية طويلة األمد وبعد إطالق منتجه الجديد شارم 
أند مور تعاقدت الصقر العربي للعطالت رعاية مركز التزلج على 
الثلج والذي يصل ارتفاع منحدره إلى 87 مترا في مركز األمارات 
للتسوق لمدة سنة كاملة يقوم خاللها مركز التزلج على الثلج بالدعاية 
للصقر العربي للعطالت ومنتجها الجديد شارم أند مور داخل المركز 
حيث تحمل جميع المعاطف وبدالت التزلج على الجليد شعار الصقر 

العربي للعطالت وكذلك شعار شارم أند مور. 

الصقر العربي للعطالت راعي رئيسي لـ 
سكي دبي في مركز األمارات للتسوق

أخبار النادي الملكي-نخلة جميرا 

شهد االفتتاح التمهيدي للنادي امللكي- نخلة جميرا األول من مايو 
2007 قضاء عدد من املالك أجازاتهم في شقق النادي امللكي- نخلة 
جميرا حيث مت االنتهاء من استالم 30 شقة حتى اليوم مت تشطيبهم 
وفرشهم كشقق فندقية فاخرة قام مصممون مختصون بتصميمه 
وقام بصنعه واحداً من أعرق مصانع األثاث الفندقي في دولة األمارات 
العربية املتحدة أتسمت بتناسق األلوان ودقة التفاصيل إضافة إلى 
الراحة لتحقق جواً من األلفة لتكون بحق منزلكم الثاني واملفضل 

لإلجازات.

املالك يقضون أولى أجازاتهم في 
النادي امللكي – نخلة جميرا  

أسئلتكم على  بالرد  الزاوية  هذه  في   نتشرف 
عضويتكم بشؤون  يتعلق  فيما   واستفساراتكم 

 ”في”النادي الملكي-نخلة جميرا

العمالء في إلى مسئولي خدمة  إرسال أسئلتكم   الرجاء 
أو الفاكس  طريق  عن  للعطالت”  العربي  الصقر   “شركة 

.البريد اإللكتروني أو الهاتف

س. ما هو الفرق بين األسبوع الملكي 
واألسبوع الذهبي في ”النادي 

الملكي-نخلة جميرا” ؟

استبدال  في  الحق  مالكه  يعطي  الملكي  األسبوع  ج. 
جميرا”  الملكي-نخلة  ”النادي  في  بالذهبي  أسبوعه 
بدبي إذا رغب بذلك بينما ال يحق لمالك الذهبي استبدال 
أسابيع  بأن  العلم  أخذ  الرجاء  مع  بالملكي  أسبوعه 
الدولي  للتبادل  بالنسبة  الملكي-نخلة جميرا”  ”النادي 
حسب تقويم شركة انترفال انترناشونال هو أحمر على 
مدار العام مما يعطي الحق للمالك في ”النادي الملكي-
نخلة جميرا” سواء كان الملكي أو الذهبي في التبادل 

إلى أي مكان حول العالم وفي أي وقت أو فصل كان.
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البالتيني  الراعي  للعطالت  العربي  لصقر  كانت 
والذي  العطالت  ملكية  صناعة  في  االستثمار  لمؤتمر 
والمبيعات  المنتجعات  وإدارة  تطوير  على  يركز 

والتمويل. والتسويق 

أخبار شركة التبادل الدولية انترفال انترناشيونال

العالمية   التبادل  منظمة  إدارة  لمجلس  التنفيذي  الرئيس  زيارة  من  صور 
له  المرافق  الوفد  مع  للعطالت  العربي  الصقر  لمكتب  أنترناشونال  أنترفال 
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بقيادة  للعطالت  العربي  الصقر  فريق  حاز 
األولى  بالمرتبة  بكر  العزيز  عبد  بطلها 
للدراجات  الوطني  األمارات  سباق  في 
والذي  التوالي  على  الثالثة  للسنة  النارية 
حلبة  على   2007 نوفمبر   17 و   16 أقيم 

فريق الصقر العربي للعطالت للدرجات النارية يفوز 
بالمرتبة األولى في بطولة سباق األمارات الوطني 

موتور  في  النارية  الدراجات  لسباق  دبي 
مبروك  الرياضية  دبي  بمدينة  سيتي 
لبطلها  ومبروك  للعطالت  العربي  للصقر 

بكر.     العزيز  عبد 

DUBAI MOTORSPORT FESTIVAL

عربات  سباق  للعطالت  العربي  الصقر  فريق  أنهى 
المرتبة  في  السباق  )الكارت(  المصغرة  السباق 
في  أقيم  والذي  ساعة   24 القدرة  سباق  في  الخامسة 
الرياضية  دبي  بمدينة  السيارات  لسباق  دبي  حلبة 
  2007 مايو  من  عشر  والتاسع  عشر  الثامن  في 
البارزة  العالمة  هي  التحدي  روح  كانت  حيث 
العربي  الصقر  فريق  عقد  وقد  السباق،  هذا  في 
التدريب  على  المثابرة  على  العزم  للعطالت 
في  األولى  بالمرتبة  يفوز  حتى  المستمر 

القادمة.  السباقات 

على الخط السريع فريق الصقر العربي 
للعطالت في المرتبة الخامسة  

بموسكو،  الدولي  السفر  معرض  في  للعطالت  العربي  الصقر  شاركت 
أخر  ووكيل  موسكو  في  مبيعات  وكيل  مع  االتفاق  تم  2007 حيث  روسيا 
العربي  الصقر  مع  والجدد  الحاليين  للمالك  يتسنى  حتى  كازاخستان  في 

لعضويتهم.   الخدمات  أفضل  على  الحصول  األقطار  تلك  من  للعطالت 

مشاركة الصقر العربي للعطالت في معرض 
موسكو الدولي للسفر 
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Gala dinner hosted by Arabian Falcon Holidays
As platinum sponsor, Arabian Falcon Holidays hosted a dinner party to mark the end of 2007 VOIC.  Khaimat Al Baher 
on the beachfront at Madinat Jumeirah’s Mina A’ Salam was a spectacular open-air venue for the gathering, who were 
entertained into the small hours by live musicians and dancers.

  حفل العشاء بعد أنتهاء المؤتمر
 قامت الصقر العربي للعطالت بصفتها الراعي البالتيني للمؤتمر بدعوة الحضور إلى حفل عشاء فاخر أقيم في فندق ميناء السالم في مطعم خيمة البحر والذي أقيم في الهواء الطلق

.والذي نال إعجاب الحضور وتقديرهم

Dinner and Theatre Show at Al Sahra Desert Resort, Dubailand
In April, the management and staff of Arabian Falcon Holidays celebrated outstanding sales and marketing performance 
for the first quarter of 2007 at Al Sahra Desert Resort in Dubai.  Everyone enjoyed Jumana – Secret of the Desert, an 
extravaganza featuring lasers, pyrotechnics, water-projected imagery, 60 dancers, acrobats, camels and horses, and the voice 
of film legend, Omar Sharif. 

حفل عشاء مع برنامج ترفيهي مميز في منتجع الصحراء بدبي 
احتفلت إدارة الصقر العربي للعطالت والموظفين فيها باألداء المميز للتسويق والمبيعات في الربع األول للسنة 2007 في منتجع الصحراء بدبي تخلله عشاء في الهواء الطلق وعرض 
مسرحي من الدرجة األولى لقصة ملحمية من الصحراء لعب فيها أضواء الليزر و نوافير الماء الراقصة  والحيوانات النبيلة كالحصان والجمل دورا كبيراً، واألهم من هذا كان صوت 

الراوي وهو الممثل العريق عمر الشريف. والذي نال إعجاب الحضور وتقديرهم.

Saudi Ministry of Tourism delegation attends VOIC حضور وفد من الهيئة العليا للسياحة السعودي لمؤتمر االستثمار في ملكية العطالت
continued from page 1
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Arabian Falcon Holidays 
Motorbikes Team First in the 
Finish Line lead by its Champion 
Abdul Aziz Baker for the third 
consecutive year During Dubai 
Motor sport Festival on the 16 

Arabian Falcon Holidays Motorbikes Team First 
in the Finish Line UAE National Championship   

& 17 of November 2007 which 
toke place in Dubai Autodrome 
Motor City, congratulation to 
Arabian Falcon Holidays and 
congratulation to the champion 
Abdul Aziz Baker.    

DUBAI MOTORSPORT FESTIVAL

Arabian Falcon Holidays team finishes 
in Fifth place at the Endurance 
Challenge 24 hours of Dubai 18th & 
19th May 2007 at Dubai Autodrome 
)Kartdrome( and with spirit of 
challenge Arabian Falcon Holidays 
Team is determined through hard 
training to win first place in the 
next race.           

On the Fast Track Arabian Falcon 
Holidays team finishes in Fifth place

In April, Arabian Falcon Holidays successfully participated 
in the renowned Moscow International  Travel Exhibition, 
appointing a sales agent in Moscow and another in 
Kazakhstan in order to provide better services to our 
existing and future owners in the regions.

Arabian Falcon Holidays Exhibits at 
Moscow International Travel Exhibition.



Arabian Falcon Holidays was the platinum 
sponsor of 2007 VOIC, the world’s premier 
industry event focusing on the successful 
resort financing, development, branding, 
marketing, selling and management of 
vacation ownership properties.  

Interval International News 

www.arab ian fa lcon .comSecond  Issue 2007

Chairman and CEO of Interval International, Mr. Craig M. 
Nash attended VOIC for the first time and while in Dubai for 
the conference, visited the Arabian Falcon Holidays office in 
Citibank Tower, together with a number of his colleagues.



In this corner we are happy to answer any 
queries you may have about your membership 
of Royal Club at Palm-Jumeirah.

Please send your questions to the Arabian Falcon Holidays 
Customer Service team by fax to +971 4 324 4776 or email 
info@arabianfalcon.com or phone +971 4 324 4775.

Q. What is the difference between a Royal 
week and a Gold week in Royal Club at 
Palm-Jumeirah?  

A. Owners of a Royal week have the right to make an internal 
exchange to any week of the year within Royal Club at 
Palm-Jumeirah.  Owners of Gold weeks may exchange 
to any other Gold classified week in the year. Your 
membership to the worldwide exchange organization, 
Interval International entitles each and every owner to 
exchange their weeks and enjoy vacations elsewhere in 
the world at any time of year.  This is because Interval 
International has designated all Royal Club at Palm-
Jumeirah weeks as high season ‘Red Time’. 

Royal Club at Palm-Jumeirah is pleased to announce the 
appointment of B&G Hotels & Resorts as operating and 
management company.   Taking up 
the reins on October 1st 2007, this new 
appointment adds to the portfolio of 
hotels and resorts B&G already owns 
or operates in Egypt, with destinations 
including Sharm el Sheikh and Marsa 
Alam. 
           
The company has appointed Mr. 
Christian Jabre as Operations Manager 
for Royal Club at Palm- Jumierah. 
Christian comes with more than ten 
years’ background in hospitality 
management and has a wealth of 
experience. Together with his team, he looks forward to 
welcoming you to Royal Club at Palm-Jumeirah and will 
certainly look after you during your stay.

Christian can be contacted by email at Christian.Jabre@
balbaagroup.com or at the Royal Club at Palm-Jumeirah site 
office on +971 4 4206299. 

 Management Company appointed for 
Royal Club at Palm-Jumeirah

As part of marketing plans for 2008, Arabian Falcon 
Holidays has entered a 12 month sponsorship 
contract with Ski Dubai , where the 87 meter ski slope 
brings snow to the desert at Mall of the Emirates.  
The Arabian Falcon Holidays logo and that of our 
new vacation ownership product, Charm & More 
Resorts, is now appearing on Ski Dubai’s jackets and 
ski suits.

Arabian Falcon Holidays 
sponsors Ski Dubai

Royal Club at Palm-Jumeirah News

With the handover and completion of thirty apartments, May 2007 
saw our first members enjoying vacations at Royal Club at Palm-
Jumeirah. Beautifully appointed and furnished to a very high standard, 
the apartments have been extremely well received.  Leading interior 
designers and one of the foremost hotel furniture manufacturers in the 
UAE have ensured that colour, design and practicality blend to achieve 
optimum comfort and ambience.  Royal Club at Palm Jumeirah is a real 
home away from home and a guarantee of great vacations for many 
years to come.

Feedback to date has been terrifically positive.  Look out for members’ 
comments on their vacation experiences in future issues!

Christian Jabre as 
Operations Manager 
for Royal Club at 
Palm- Jumierah
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Members take their first vacations at 
Royal Club at Palm-Jumeirah   
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Within 400 meters of Burj Dubai Mall and with 
views of the sensational Burj Dubai itself, the 43 
storey Downtown Tower will feature a flamboyant 
hotel and exciting residences.  

With just five apartments to each floor, 20 storey’s 
make up Royal Club Downtown, and fabulously 
spacious 1, 2 and 3 bedroom apartments will offer 
streamlined design, elegant appointments and an 
ultra modern living experience to members.

Sales start very soon!  For further information 
right now, contact Arabian Falcon Holidays on 
+97143244775.

HOME TO ROYAL
CLUB DOWNTOWN

continued from page 1

On 6th March at The One and Only Royal 
Mirage, Arabian Falcon Holidays received 
Interval International’s Pioneer’s Excellence 
Award, which was presented to Chairman 
Al-Mohannad Sharafuddin by Interval 
International Chairman and CEO, Mr. Craig 
M. Nash.

The award was given in recognition of the 
hard work and innovations in sales and 
marketing of Arabian Falcon Holidays.

Arabian Falcon Holidays honored 
with Pioneer’s Excellence Award
from Interval International 

As the leading timeshare sales 
and marketing company in 
Dubai, Arabian Falcon Holidays 
was delighted to be one of the 
co-sponsors of Dubai Summer 
Surprises 2007.  Staff embraced 
the festive spirit as they greeted 
many visitors at marketing 
stands in the city’s popular 
shopping centres, Mall of the 
Emirates, Ibn Battuta and Deira 
City Centre.

Arabian Falcon Holidays co-sponsors Dubai Summer Surprises

The Royal Club at Palm-Jumeirah 
has proved tremendously appealing 
to Nigerian visitors to Dubai and 
there are now many Nigerian club 
members. Following a recent 
successful trip to Nigeria, Arabian 
Falcon Holidays has appointed an 
agent to extend after-sales service to 
our valued Nigerian members.  can 
be contacted by phone on: Legend 
Holiday Resorts And Homes
5 Lephalala, close Off Ganges 
street, Maitama, Abuja
Tel 09 4136236, 09 4136237, 09 
4136239, 09 6717221, 09 6714322, 
08059900052
or visit:
www.legendhomesng.com

Sales agent appointed 
in Nigeria

Arabian Falcon Holidays (AFH) 
advises that the below named 
ceased to be employed by AFH 
on 26th June 2007 and as such 
have no authority to deal with any 
matter concerning Royal Club 
Purchases or any other matters 
regarding AFH or the Royal Club.  
We request that any AFH clients 
who previously dealt with the 
below named should contact AFH 
direct on any matter whatsoever.

Siham Ibrahim Abdullah Al 
Hadadine
Hani Farouk Abdulhameed 
Mujahed
Malak Ghassan Obaid
Majed Ali Mahdi Al Shafeai

1.

2.

3.
4.

We’re sorry!
We know that many of 
you have had difficul--
ties contacting us on 
the phone at Ara--
bian Falcon Holidays.   
We’re glad to report 
that the technical prob--
lems with our system 
have now been fixed.
 
Please accept our 
apologies for any in--
convenience you may 
have experienced.

Client Services Notice
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Big news from Arabian Falcon Holidays!  
Demmar Properties sister company 

for Caryatid Properties Ltd, the developer 
of Royal Club at Palm Jumeirah, has 
appointed Arabian Falcon as the exclusive 
sales and marketing company of the soon 
to be launched Royal Club Downtown.

Caryatid has acquired 100 apartments at 
Downtown Tower in Dubai from leading 
property developer, Hydra Properties.  
Committed to delivering the latest 
concepts in state-of-the-art living and 
driven by a passion for excellence, Hydra 
Properties is the name behind some of the 
most prestigious residential and business 
developments in the UAE.

Designed for the upwardly mobile 
executive, Downtown Tower will exemplify 
the ideal city lifestyle, enhanced by the 
tower’s proximity to the Sheikh Zayed 
Road commercial district and to its premier 
location within the heart of the Downtown 
Dubai area. 

Bringing an array of luxury vacation 
ownership benefits, Royal Club Downtown 
promises the height of city chic in an 
unbeatable urban location.

HOME TO ROYAL 
CLUB DOWNTOWN

continued on page 2

Above: Downtown Tower will be home 
to Royal Club Downtown located in the 
Downtown Dubai Area.

Under the patronage of Arabian Falcon 
Holidays, a delegation from the 

Kingdom of Saudi Arabia’s Ministry of 
Tourism visited Dubai to attend the third 
annual Vacation Ownership Investment 
Conference )VOIC( held last March.  The 
delegation also met with representatives 
of Dubai Economic Department to discuss 
timeshare practice in Dubai, and visited 
Arabian Falcon Holidays’ promotional 
stand at Mall of the Emirates where they 
spoke with several staff.

Saudi Ministry of Tourism 
delegation attends VOIC

Above: The Saudi delegation at the 
Arabian Falcon office.

More photos inside

and lot more inside...


