
  See Dunia - Jakartaجا كرتا                                                   -شوف الدنیا 

  
ھناك لحظات ال تنسى لیست النھا ذكریات قمة في السعادة ، ولكن 

 النھا قمة في االثارة .
 

فیمر في حیاتك طیفان للذكرى الخالدة احدھا مخیف ال ینسى لشدة 
الرعب ، واالخر سعید ال ینسى لشدة السعادة وانت بین ھذا وذاك 

 تبقي ذكراك تترقص وتتنفس بعمق .
 

ھل ال زلت تذكر حدیقة الحیوان التي كانت تعني للجمیع حیاة 
اخرى في مرحلة الطفولة ، ھل ال زلت تعیش تلك اللحظات بذاكرة 

 حاضنة لكل االوقات السعیدة واالصوات المرعبة احیانا .
 

 دائما كان وقع الزرافة وال زال في مقدمة الوقائع الرائعة لذلك المكان .

 
 

 تامان سفاري 
 

Taman Safari Indonesia 
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تاھب الیوم سندعوك لمفاجاة اخرى ، ھل انت متاكد بانك ال  
زلت تعشق الحیوانات القویة المفترسة حتى لو كانت خارج 

 االقفاص .
 یمكنك اختبار ذلك بكل بساطة  .

 
بالقرب من   Puncakسفاري  تامان الواقعة على ارتفاع 

، والذي یعتبر واحد من افضل السفاري في    Bogorمدینة 
 شرق اسیا .

 
كیلومتر،  في بیئة خضراء  80والذي یبعد عن جاكرتا بحوالي 

وغابات واسعة یمكنك عیش تجربة اخر، تحمل بین طیاتھا 
 لحظات مرعبة واخرى في منتھى الروعة والجمال .

 
نوع من الحیوانات المختلفة ،  2500یحتوي ھذا السفاري على 

ما بین متوحشة والیفة وودودة ولطیفة وانت و ما یجلبة الحظ 
 لك من لحظات .

 
فرؤیتك للطاوس او الزرافة ذات الذكریات الحالمة وامسیات 

 الطفولة یختلف تماما عن رؤیة الحیوانات المفترس كالنمر او وحید القرن المخیف .
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 فكن مستعد للمفاجات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 
كما تقدم االستعراضات مع الدالفین والعاب االطفال 

 وتقدیم الطعام للحیوانات والطیور .
 

اما من الحیوانات التي ننصحك بمشاھدتھا وھو 
 االكثر شھرة في اندونیسیة تنین الكومودو .

سفاري تامان كبیر جدا ، وھي تحتوي على باص 
 بالداخل .

 
لعل ھذه الرحلة تظل عالقة في ذاكرتك اما لروعتھا 

 وجمالھا او لسبب اخر.
في نھایة المطاف تبقي عالقة وشاھدة على زیارتك  

لمكان یعد من اروع االمكان التي من الممكن ان تراھا في حیاتك السیاحیة .                          
www.tamansafari.com 

 
 التذكرة شاملة جمیع االشیاء تقریبا 

 دوالر امریكي للبالغین  25
 دوالر امریكي لالطفال  13

افضل الطرق للذھاب لسفاري تامان عن طریق الجوالت السیاحیة ، وتشمل الجولة  مرتفعات مزارع الشاي 
 الجمیلة .

 
 

 


