
 مالھي دیسكفري كوف 
ھذه الحدیقة صممت كواحة غناء استوائیة ، حیث یمكنك االسترخاء على شواطئ الرملیة البیضاء ، 

.واالستمتاع بالتفاعل مع العدید من الحیوانات البحریة ، بما في ذلك الدالفین   
 

.ھذا المكان الرائع الذي سوف یاسرك بشعبة المرجانیة التي تجعلك تتامل جمال المنظر طویال   
 

لیس كل ھذا فقط بل یمكنك السباحة مع االالف من االسماك االستوائیة ، ھناك فرص مختلفة ومتعددة فقط 
.علیك اختیار احدھما واالستمتاع بوقتك   

 
ماذا عن سمك القرش ھل انت من عشاق 

 ھذا النوع من االسماك ؟
 

في ھذه المرة یطل علیك سمك القرش 
بصورة مختلفة عن مما مضي ، وانت 

تجلس في احد المطاعم یمكنك االستمتاع 
بمشاھدة سمك القرش من خالل زجاجة 

تحیط بالمكان ، نوع من االبداع وقمة 
.االثارة  للزائرین   
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الطیور اسم نعشقھ ، فھو یالمس مشاعرنا بالجمال  
، یجعلنا نحلق عالیا مع حروف ھذا االسم ، ھنا 
فرصة رائعة لعشاق الطیور ان اقفاص الطیور 

 الحرة التي یضمھا ھذا المكان ، وھي تحتوي
نوع من الطیور االستوائیة       على 250

.ھذا یعنى بانك سوف تشاھد الروعة واالبداع        
     

في خلق الخالق لھذه الطیور ، حتما سوف تمضي 
وقتا طویال في تامل ھذا االبداع ، فكن مستعدا 

.اللتقاط اجمل الصور واكثرھا روعة   
 

بحیرة الدالفین   -:ان من اكثر شعبیة في حدیقة دیسكفري  كوف   
 

الدولفین  صدیق رائع ، ولطیف فھو دائما یقوم باسعاد الضیوف والترفیة عنھم ، فغالبا مع وجود العدید من 
الخیارات ومن ضمنھا اللعب مع الدالفین ، فان كفة الدالفین ھي االرجح ، ربما النھ حنون ولطیف بما فیھ 

.الكفایة   
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من اكثر االشیاء شعبیة في ھذه الحدیقة ھو السباحة واللعب مع الدالفین ولكن ھذه المرة مع دالفین من 
.المحیط االطلسي   

 
ان حدیقة دیسكفري كوف المذكورة ھي شقیقة لحدیقة سى وورلد وحدیقة أكواتیكا ، وھما من الحدائق 

.الرائعة التي تضمھما مدینة اورالندو   
 

 لماذا یجب علیك الحجز المسبق لعدة شھور قبل لھذه الحدیقة ؟
شخص یومیا فقط   النھا ال تستقبل سواء   1300  

.، كما ان االسعار متغیرة یومیا وغیر ثابتة    
)فرق شاسع في االسعار فھي متغیرة (  $  169$إلى   334

  
.ھناك اماكن لیس من السھل زیارتھا ولكنھا تستحق المحاولة   

.راجع موقع التذاكر فھو شامل كل شئ االغذیة والمشروبات وغیرھا من الضروریات لھذا المكان   
 

www.discoverycove.com 
 

.عند شرائك التذكرة الخاصة بحدیقة دیسكفري كوف  یمكنك الذھاب لحدیقتي سى وورلد وحدیقة أكواتیكا   
.یوم من تاریخ شراء التذكرة    14 وذلك خالل    

.حیث یمكنك زیارة ھاتین الحدیقتین في المدة المذكورة     
 

Internationl Drive تقع ھذه الحدیقة امام حدیقة سى وورلد شارع 
یمكنك الذھاب إلى  

ھذه الحدیقة 
باستخدام حافلة 

 النقل العام 
Lynx 50 

 
    

صباحا  تفتح من 8
 الساعة إلى الساعة 

     5:30مساء
 تفتح یومیا 
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