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الطبیعة ھي الطیور ، فھي عالم اخر ممزوج بالفرح ، وتستطیع ھذه 
المخلوقات الضعیفة رسم ابتسامة لطیفة عند رؤیتھا فھي تعبر عن 

 الجمال .
 

وقد حبا هللا جزیرة بالي بكثیر من الجمال والطبیعة الخالبة ، لیكتمل 
 ھذا الجمال بوجود حدیقة الطیور ھناك .

 
نوع مختلفة من الطیور  250طائر و 1000حیث تحتوي الحدیقة على 

 الساحرة ، ذات االلوان الجذابة
 وھي تحتوي على طیورا نادرة من اندونیسیا وكذلك غابات جنوب امریكا .

 
فھي تحتوي على انواع شتى من الطیور مثل طیور البغبغاء المتنوعة والمختلفة والتي یعشقھا االطفال كثیرا 

وغیرھا من االنواع   Crownned Crane و طائر    Love Birdوطائر الحب    Hill Mynaومنھا طائر  
 المذھلة التي ال یسعك عند مشاھدتھا غیر ان تقول ماشاء ابدع الخالق فیما خلق .

  
 حدیقة بالي للطیور 
Bali Bird Park 
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ھذا المكان الذي اصبح مثل نسمات الخیال الرائعة التي ال تمل ، 
یحتوي على ثالثة بحیرات اصتناعیة زادت من روعتة وجمالة ، 

 فتشعر كانك في غابة ملیئة  بالطیور فعش لحظاتك تلك كما ینبغي .
 

جمیلة جدا     Nakuruفاحدى ھذه البحیرات وھي بحیرة ناكورو 
حیث تجلس  طیور الفالمنقو ھناك لتعبر عن جمال اخرى ممتزج 

بالرومانسیة الحالمة ، فھذا الطائر یعطیك احساسا باالنطالق خارج 
 حدود الواقعیة . 

 
 

وال زال امامنا الكثیر من زوایا ومحاسن ھذه الحدیقة لم یطرح بعد ، 
فوجود استعراض للطیور بداخل الحدیقة یجعلك اكثر تفاعل لمشاھدة 

 المزید وقضاء اوقاتك وانت مستمتع تماما .
 
 
 

فماذا اذا لو اخبرنك بوجود صالة عرض ، تعرض احد االفالم 
الكارتونیة عن الطیور ، حتما ھنا اتخذت القرار 

وادركت بانة اكثر من مناسب لك والطفالك لقضاء 
 اوقات شیقة جدا .

 
 

االكثر راحة ھو وجود مطعم في الحدیقة حیث 
یمكنك مشاھدتھا وتناول وجبتك ومن ثم مواصلة 

 المشاھدة .
 

الجمیل في ھذه الحدیقة ھي احتوائھا على قسمین في نفس المكان 
وبنفس التذكرة ، فبینما یقع مدخل الحدیقة في الیسار مقابال لھ   

 مدخل الحدیقة االخرى الخاص بالزواحف .
 

 13دوالر امریكي ، االطفال  26اما تذكرة الدخول قیمتھا بالغین 
 دوالر امریكي (  ھذه القیمة تشمل القسمین الطیور والزواحف ) .

 
 -لمزید من االطالعات :

www.bali-bird-park.com 
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 -وھو :

 
Rimba Reptile Park  

 حدیقة الزواحف 
 

وھي تشمل الحیوانات الزاحف مثل التماسیح و تنین 
الكومودو ..... وغیرة من الزواحف التي جلبت من امریكا 

 واندونیسیا .
 
 

 سوف یعشق االطفال ھذا .
 Batubulanتقع ھذه الحدیقة بالقرب من قریة  

من االشیاء اللطیفة في ھذه الحدیقة یمكنك اخذ صورة 
تذكاریة مع الطیور فانت شخص محظوظ  یرافقك الجمال 

 وتحملھ بین یدیك فعش لحظتك .
 
 
 

لقد  اكتملت   االشارة إلى تلك اللحظات الحالمة الجمیلة التي 
قضیتھا بین احضان ھذه الحدیقة بوجود محل لبیع التحف 

 التذكاریة ، اشیاء تخلد لحظاتك التي لن تنساھا .
 
 
 

 اشیاء نذكركم بھا : 
 

اغلب الجوالت السیاحیة شاملة ھذه الحدیقة مع خدمة 
 المواصالت ذھاب وایاب من وإلى الفندق .

دوالر  45إلى   40ویكلف سعر الجولة تقریبا حوالي من 
 امریكي ، شامل المواصالت وتذكرة الحدیقة .

 
 

دوالر امریكي ، االطفال  26اما تذكرة الدخول قیمتھا بالغین 
 دوالر امریكي . 13
 
 

 مساء . 5:30صباحا إلى  9یفتح من الساعة 
 

 انظر الخریطة . 
 
 

 

 




