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، بدا العمل في دیزني ، حیث طرء علیھا  الكثیر من  1992في عام 

 التغییرات إلى اآلن .
 

تعتبر دیزني الند  من أجمل الوجھات السیاحیة بالنسبة للصغار 
والكبار على حد سواء، لما تقدمھ من خدمات وألعاب ومتعة بنكھة 

ممیزة، تنقل االطفال إلى عالم خیالي تعیش فیھ شخصیات محببة 
إلى قلوبھم وبنفس الوقت توقظ الطفل النائم داخل كل إنسان كبیر، 
وتعید إلیھ ذكریات الطفولة من خالل تلك الشخصیات التي رافقت 

 . أجیاال عدیدة
 
 

ربما من المستحیل نسیان ایام الطفولة التي یغلفھا الجمیع باجمل االشرطة لتبقي مضیئة ومستیقضة في ذات 
 كل شخص .

  

 دیزني الند 
Disneyland Village 
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اترك لنفسك العنان فانت الیوم طفل فقط 
ردد ھذا في نفسك وتمتع بلحظات ماسیة 

 لن تعود !!!!!
 
 

في ھذه المنطقة توجد منتجعات تابعة 
من أفضل األماكن  لدیزني الند ،فھي تعتبر 

للتوجھ الیھا وقضاء عطلة صیفیة فریدة ، 
انھ الوجھة السیاحیة االولى في اوروبا ، 

حیث یلتقي افراد العائلة ویتشاركون المرح 
 والتسوق في ھذه المنتجعات .

 
 
 یمكنك اختیار ما یناسبك من ھذه المنتجعات من حیث الموقع والمستوي .   

 
 

 كیلومتر شرق باریس ویمكنك الذھاب الیھا بالقطار .  32تقع منتزه دیزني الند على بعد 
 

كما یمكنك االستمتاع بالسفاري حیث ینقسم لعدة اقسام منھا العربي واالفریقي وكذلك قسم القراصنة والكثیر 
 % في رحلتك إلى دیزني .100الكثیر مما یجعلك تستمتع 
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 دیزني  الند  ستودیو : 
یمكنك تنشیط ذاكرتك ومشاھدة كیف یتم 

عمل االفالم الكرتونیة ، حتما ان ذلك مثیر 
 جدا .

 
 فھل حلمت بذلك من قبل ؟؟؟

ان التذكرة تشمل دیزني الند ودیزني 
ستودیو ، راقب نفسك جیدا واطلق 

 الطفولة من داخلك .
 
 

یوجد في دیزني العدید من المقاھي 
 والمطاعم ومحالت التسوق كذلك .

 
یوم كامل ال یعني انك قد استمتعت وشاھدت كل شيء ، فقط یعني انك زرت زاویة ال زالت في ذاكرتك واطلقت 

 الطفولة القابعة بداخلك .
 
 

 اما االطفال فتعني لھم تجدید المرح والفرح ومزید من السعادة والشقاؤة .
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 -اشیاء نذكركم بھا :
 یفتح یومیا 

 قیمة التذكرة تختلف حسب االیام فھي 
 یورو  63للبالغین تقریبا 

 یورو  56لالطفال 
 ھذه تذكرة یوم واحد شاملة 

اما اذا كنت ترید الذھاب لیومیین اواكثر 
فیمكنك شراء تذكرة بقدر االیام التي ترید 

 االقامة بھا .
 مساء  11صباحا  إلى  9یفتح من الساعة 

اذا لم تكن تجید الفرنسیة ففي المحطة عند 
 شراء التذكرة فقط قل دیزني الند . 

 
 -لمزید من االطالعات :

www.disneylandparis.com 
 

عند شرائك التذكرة للذھاب لدیزني الند فقد اشارنا 
سابقا للمحطة التي تنقلك إلى دیزني ، بقي ان 
تعرف بان تذكرة القطار إلى دیزني تبلغ تقریبا 

 یورو . 7-6حوالي 
اذا كانت لدیك بطاقة المترو التي تخولك للذھاب 
مجانا ، فانھا ال تستخدم لدیزني الند وال قصر 

 فیرساي . 

 

Marne La Vallée Chessy  
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