
 
.لعالم الحیوان انطباع رائع یحبھ الكثیرون ، فھو عالم غامض ومثیر في نفس الوقت   

 
     ان حدیقة مملكة الحیوانات  تعد من اكبر الحدائق في عالم دیزني وھي تبعد عن الحدائق االخرى بحوالي    

. دقیقة بالحافلة     45   
 

و ھي مزیج مثیر من رحالت السفاري االفریقیة  والكرنفاالت ، تجتمع االثارة والغموض   
.ھنا  جانبا إلى جانب مع شخصیات دیزني المحبوبة    
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 مملكة الحیوانات  
 

Animal Kingdom 

 



.والتي تقـودك  إلى جزیرة  دیسكفري    Oasis اول منطقة تضع قـدمیـك علیھا في مملكة  الحیــوانات  ھي 
من اكثر االشیاء اثار ھو وجود شجرة الحیاة ، فقط ھذه المرة لیست للعائلة الحاكمة      
وال شخصیات مشھورة  ؟؟؟    

325 تم نحت صورھم ،، جرب اذا استطعت    بل لعداد من الحیوانات یتراوح     
.التعرف علیھا جمیعا    
 

بعد ذلك سوف تشاھد القسم االفریقي والقسم 
االسیوي مع العدید من البرامج  المختلفة مع 

.الحیوانات   
 

 
9صباحاً  یفتح من الساعة    

مساء   إلى الساعة 6
    

 من االكثر شعبیة في مملكة الحیوانات  
 
 
 

  Kilimanjaro SAFARI  -  سفاري كلمنجارو 
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ھي واحدة من االكثر شعبیة في مملكة 
الحیوانات ، حیث تنقلك سیارة الجیب إلى 

سفاري في كلمنجارو في افریقیا ، وتتوقف 
بك لمشاھدة العدید من الحیوانات المثیرة 

مثل االسود والزرافات والحمیر الوحشیة ، 
 جمیعھا حرة

طلیقة ، ال تنسى كامیراتك فھناك حتما  
لقطات لن تتكرر مرة اخرى ، انھا اثارة 

رائعة جدا ومغامرة تنشط ذاكرتك بالمشاھد 
 .الطبیعیة 

 
 

 -:ھذا بالنسبة لقسم افریقیا ، اما من االكثر شعبیة في القسم االسیوي 
 

Expedition Everest 
 بعثة ایفرست

 .ھي عبارة عن رحلة بالسفینة الدوارة ، تنقلك إلى جبال الھیماالیا الثلجیة وتتعمق بك بداخل الكھوف المظلمة 
 .ھي رحلة مثیرة لعشاق الغموض 
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كذلك من االكثر شعبیة في اسیا في مملكة 

 الحیوانات 
 
 
 

Maharajah Jungle Trek 
 مھراجا رحلة الغابات 

 
 

دائما كلمة مھرجا تحملنا إلى عالم الرحالت التي ال 
تنقطع ، ھنا في ھذه الرحلة یمكنك ان تشاھد العدید 

من النمور البنغالیة والخفافیش باالضافة للفاكھة 
........................الضخمة و  

 
مملكة الحیوانات ھي مملكة رائعة وسوف تشعر بالمتعة كثیر ، لو حالفك الحظ بالذھاب الیھا ، خاصة ان كنت 

.من عشاق الحیاة البریة   
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