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London Zoo 
 

حدیقة الحیوان ھي تعني مرحلة الطفولھ حیث یعشق االطفال ذلك ، النھم یشاھدون وربما للوھلة االولى 
مجموعة كبیرمن الحیوانات  المثیرة والتي لم یكن یشاھدوھا اال في التلفاز ، اما الیوم مع حدیقة لندن فاالمر 

   Zooویعتبر لفظ  1828مختلف جدا حیث تعتبر ھذه الحدیقة ھي االقدم في العالم ، وقد تم افتتاحھا في عام 
 ( معناھا الحیاة ) .    Zoe   الذي تمت تسمیت ھذا المكان بھ ھو عبارة عن كلمة یونانیة االصل وھي

 
تنقسم ھذه الحدیقة الى اقسام مختلفة فھي ذات 

مساحة واسعة فانت محظوظ اذا ادركت كل 
االقسام والتقط صور للذكرى في اغلبھا ، لعلك 

تود ان تركب القارب لیطوف بك في النھر اذا كان 
كذلك فعلیك تاجیل بعض االقسام لالستمتاع قلیال ، 

 -و من االقسام التي نسلط الضوء علیھا :
 

Gorilla Kingdom 
ھذا القسم للغوریال االفریقیة حیث ھیئة لھا بیئة 
مالئمة على شكل جزیرة لیستقر بھا ، والغوریال 

االفریقي من الحیونات المثیرة لحجمة الكبیر 
 وذكائة الحاد .

 

 حدیقة الحیوانات

 

 



  
Rainforest & Nightzone 

  
ھذا القسم تم تجھیزة بطریقة مذھلة لیتالئم مع 

الحیوانات من امریكا الجنوبیة وكذلك الغابات المطیرة 
 والطیور الحرة من ھذه المنطقة .

  
 
 

 

Penguin Pool 
  

یعتبر ھذا المكان مثالي للعب االطفال الكرة وسوف 
 یعشق االطفال ذلك .

 

Butterfly Paradise 
لیس ھناك لفظ یعبر عن جمال الفراشات ورقتھا ، ھذا 

القسم فقط یطرح الجمال واالبداع الرباني فسوف تشاھد 
تجمع ھائل من الفراشات فال  تستطیع اال ان تحبس انفاسك 

 من الذھول .
 
 
 

ھذا القسم یحتوي على حیونات مختلفة من افریقیا وھو 
 قسم مثیر جدا . 

ھذا بعض من االقسام،  فھناك قسم الزھور الذي یقف 
في تحدى تام مع قسم الفراشات فھذان القسمان من 

اروع ما یكون ، وقسم النباتات االسیویة .................. 
 وغیر ذلك الكثیر. 

 

 

Into Africa 

See Dunia                                                 شوف الدنیا 



 اشیاء نذكركم بھا 
Baker Street    ومحطة   Camden Town 

 

 

ً إلى  الساعة  10تفتح من الساعة  مساءً  5صباحا  
باوند 15/5~  17باوند لالطفال   20~  23تذكرة الدخول للبالغین   

سعر التذكرة یختلف بختالف المواسم السیاحیة     

  

 

 



 

 



 

Rainforest&Nightlife 

حیوانات  للیلیة -الغابات المطیرة  

 مدخل 

 مملكة الغوریال 

 جنة الفراشات

 ساحل البطریق 

Penguin Beach 

 طیور افریقیة 

 حوض االسماك 

 أسود

 منطقة القرود

 محل الھدایا

عند ذھابك للحصول على التذكرة ، یمكنك 
الحصول على خریطة للحدیقة شاملة 

 جمیع االقسام .

ھذه الحدیقة تعتبر من افضل االماكن 
 لالطفال في لندن .

 لمزید من االطالعات زوروا :

www.zsl.org/zsl-london-zoo 
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Into Africa 


