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لیست كل االماكن یمكنك تاجیل رؤیتھا إلى وقت اخر ،  

 وربما لن یحالفك الحظ للذلك .
 

ھذا ھو بالضبط ما ینطبق على مملكة االحالم وھو 
 یعتبر من المواقع الترفیھیة الضخمة التي التقاوم وال تاجل .

ھي تعبیر حي عن الثقافة الھندیة المتمثلة في االستعراضات الموسیقیة الراقصة باالضافة لكونھا مكان للتسلیة ال 
 مثیل لھ .

 
وھو یحتوي على عدة اقسام مختلفة نتكلم عن بعض من ھذه  2010وقد تاسس ھذا الموقع الترفھي الضخم في عام 

 -االقسام :
Culture Gully 

محافظة ھندیة تقدم كل انواع الثقافات  14ھو عبارة عن منطقة مسقوفة كبیرة ومكیفة ویتمثل ھذا الموقع من 
 المختلفة من طعام ورقصات وھو مكان استثئائي جدا ، یشعرك ذلك بانك في عالم مصغر للھند . 

  

 مملكة االحالم 
 

Kingdom of Dreams 
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كما یحتوي المكان على المطاعم والمقاھي المختلفة والتي تضع 

 خیارات عدة لتناول طعامك .
 

 ویمكنك تناول اي وجبة او مشروب بنفس التذكرة .
وھناك مفاجات في االنتظار وبھجة عارمة لعشاق المشغوالت 

الیدویة حیث یحتوي ھذا المكان علیھا باالضافة لتوفر الھدایا من 
بنقلور وغیرھا من المحافظات ، فیمكنك اختیار الھدایا المناسبة 

 لك ولمن تحب .
 

لیس ھناك اروع من الفلكلور الھندي الراقص فھو یذكرنا بالھند 
  14دون اي مقدمات ، وھنا یمكنك عیش لحظات استعراضیة 

محافظة ، حقا انھ مذھل جدا ، موقع مریح جدا ویجلب المتعة 
 والتسلیة .

 
 كما یعد من الروائع في التقاط الصور الفوتوغرافیة .

 اشیاء نذكركم بھا :
تناول وجبة او  350، ویمكنك بقیمة  Rs 500قیمة التذكرة 

 مشروب .
   Rs  600، حیث یمكنك  Rs  750في یومي السبت واالحد حیث یشھد الموقع ازدحام كبیر ، تصبح قیمة التذكرة 

 ، تناول  وجبة او مشروب .
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 القسم االخر ھو  
Nautanki Mahal 
وھي أول قاعة ھندیة 
 850قادرة على استیعاب 

مقعد، حیث یمكن مشاھدة 
أفالم السینما الھندیة في 
ھذه القاعة الرائعة، وقد 

بًنیت بطریقة تشبھ 
القصور الھندیة القدیمة 
ویقدم فیھا استعراضات 

وعروض موسیقیة 
 لبولیود .

 
 

 احد ھذه االستعراضات 
Zangoora 

 
اما االخر وھو بالطابع 

 الكومیدي فھو 
 

Jhumroo 
 

في حالة رغبت بمشاھدة 
العروض الموسیقیة فانھ 
یتوجب علیك الحجز عن 

طریق االنترنت ، او شراء 
 تذكرة مباشرة .

 
قیمة التذكرة بحسب 

المقاعد اذا كان في االمام 
او الوسط او االخیر،  

 700وھو یتراوح ما بین 
Rs  3500إلى Rs . 

 اما یومي السبت واالحد فیكون سعر التذكرة  مرتفع نوعا ما .
 اشیاء نذكركم بھا :

 یفتح یومیا عدا یوم االثنین مغلق 
 مساء  6ظھرا إلى الساعة  1یفتح من الساعة 

 منتصف اللیل  12ظھرا إلى  1عدا یومي السبت واالحد فانھ یفتح من الساعة 
  

www.kingdomofdreams.in 
 اوقات رائعة ومسلیة نتمنى لكم . 

 انظر الخریطة دلھي 

 

 

IFFCO  Chowk 
2خط :   

 

 


