
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما ان انتھینى من المملكة السحریة حتى یطلعنا عالم اخر اكثر روعة وجمال ، فابكت ھي الحدیقة الثانیة االكثر 
 -:شعبیة في دیزني الند ، وتنقسم إلى قسمین فریدین من نوعھما وھما 

 
1– Future World   ) مستقبل العالم ( 
 
2– World Showcase  ) المعرض العالمي ( 
 

ابكت من الحدائق التي من السھل التجول بھا ، فھي باالضافة لكونھا جمیلة جدا ، فھي واسعة وتمكنك من 
االستمتاع بالتجول بھا ، وتعتبر ابكت االكثر شعبیة الحتوائھا على كرة الغولف الضخمة والمعروفة باسم 

 .كما یوجد بھا اكتشاف تاریخ االتصاالت من العصر الحجرى إلى عصر الكمبیوتر ) سفینة الفضاء االرضي ( 
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 Epcotابكت                     

 



 
 .وتعد الحدیقة موطن رائع لاللعاب الناریة خاصة في المساء ، وھي حدیقة تعلیمیة وثریة 

 
ً  6صباحاً إلى الساعة  9تفتح من الساعة   .مساء

 منتجع  8وتضم 
 

 :وسوف نتحدث اآلن  عن كل من مستقبل العالم والمعرض العالمي 
 
1- Future World   ) مستقبل العالم ( 
 

والت دیزني ، كلما برحنا مكان إلى اخر ، ندرك معنى التحدي واالصرار ،لشخصیة والتر الیاس ،  فقد كانت ھذه 
سنة من وفاة ھذه الشخصیة العبقریة ، فقد  16اي بعد  1982الحدیقة حلم والت دیزني ، حیث افتتحت في عام 

كان حلمة ان تكون ھناك اجنحة مخصصة للبیئة والخیال والطاقة والتكنولوجیا والفضاء باالضافة لصناعات 
 .السیارات وغیرھا من االبداعات العلمیة اال متناھیة 

 
 -:ھو ) مستقبل العالم (   Future Worldومن اكثر االماكن شعبیة في 

 
1– Soarin 

ربما اشتقت لرحلة تاخذك إلى اجواء مدینة كالیفورنیا الرائعة ، حیث ترتفع بك ھذه الرحلة صعودا وھبوطا ، 
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Soarin 



  
وتحوم بك في اجواء كالیفورنیا ، في ھذا المكان الخیالي یمكنك ان تعیش  مثل ھذه المغامرة دون الحاجة إلى 
شراء تذكرة إلى كالیفورنیا ، تبدأ رحلتك في جولة في اجواء كالیفورنیا وتنتھى بك على قصر سندریال حیث 

تداھمك االلعاب الناریة ، التي تزیدك سروراً ومرحاً ، ھي من افضل االماكن في دیزني فھي تناسب جمیع الفئات 
 .العمریة 

 
حاول دائما الحصول على مقعد في الصف االمامي ، 
 .وتمتع برحلتك فھذا العرض ال یاتي یومیاً كما تظن 

 
 -:من االماكن الرائعة في مستقبل العالم كذلك 

 
 
 
2– Mission Space  ) مھمة فضائیة( 
 
 

تنطلق بك رحلة محاكاة إلى المریخ في كبسولة 
فضائیة ، فان كنت من عشاق المغامرة وقادراً فعال على القیام بھذه التجربة ، التي تحمل بین طیاتھا المزید من 

الرعب واالضطربات ، فانطلق في تجربتك وعش لحظات ربما لن تعیش في اثارتھا ما حییت ، فقط علیك 
 .الجلوس والتركیز على الشاشة امامك 

 
 -:اآلن كما قمنا بتوضیح القسم االول في حدیقة ابكت ، سوف نتحدث عن القسم االخر وھو 

 
 
2- World Showcase  ) المعرض العالمي ( 
 
 
 
 
 

من االشیاء التي نوصى بھا ھو ارتداء 
حذاء ریاضي او طبى مریح ، فھناك 

الكثیر من االراضي التي یمكنك ان 
تجوبھا ، ھنا فقط في دیزني ال تحتاج  
تاشیرة دخول  للمرور ومشاھدة العدید 

من الدول ، حیث یمكنك السفر حول 
 .العالم بطریقة دیزني المذھلة الرائعة 
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 النرویج



دولة تقریبا وھي جنبا   11یضم المعرض العالمي  
إلى جنب ، مع الطعام والترفیة والمعمار والمعالم 
انت تزور البلد الحقیقي بصورة مصغرة رائعة ، 
تعطیك انطباع عن تلك البلد التي كثیراً ما حلمت 
 :بزیارتھا ، وھي مرتبة حول البحیرة من الیسار 

 
 

 -ایطالیا  -المانیا  -الصین  -النرویج  -المكسیك 
) المغامرة االمریكیة ( الوالیات المتحدة االمریكیة 

 -المملكة المتحدة  -فرنسا  -المغرب  -الیابان  -
 .كندا 

 
ھنا فقط یمكن الختم على جوازك لعدة بلدان من 

باب التسلیة ، فھذا حتما سوف یكون من الذكریات 
 .الرائعة  الطفال 

 
ان كنت من عشاق الرقص الشرقي فیمكنك 

االستمتاع بھ في المغرب ، وھنا لیس فقط لعشاق 
الرقص بل لعشاق القھوة ایضا ، فھنا یمكنك 

االستمتاع بتناول القھوة الخاصة بمدینة طنجة 
 ) عروس الشمال ( 

 !مارایك  بتناول البیتزا في ایطالیا 
 وماذا عن فرنسا لعشاق العطور ؟؟؟؟؟ 
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 دیزني جواز السفر

 

 

 المغرب

 ألمانیا



 .یمكنكم االستمتاع بشراء العطور من فرنسا 
ھنا ندرك بان العالم صغیر جدا تحت سقف االبداع  

 .العبقري دیزني 
 

عندما یحالفك الحظ فال تدع اي بلد من البلدان 
المذكورة دون زیارتھا ، فربما لن یسعفك الحظ 
لزیارة دیزني مرة اخرى ، فال تھضم حقك في 

 . االستمتاع بما تشاھد 
 
 
 

 .ال تنسى كامیراتك وشحنھا جیدا وشحن الھاتف الذكي الخاص بك ، فھنا لن تستطیع التوقف عن التصویر 
المعرض العالمي ھو المكان االكثر من مناسب لعشاق التسوق ، فكل دولة ھنا ، تقوم بتسویق منتجاتھا ، 

 .فاستمتع برحلة الكثر من بلد وتسوق من اكثر من مكان 
 

 -:من االماكن الرائعة التي یضمھا المعرض العالمي 
1-IllumiNations   ) تامالت في االرض ( 
 

یومیا عند وقت االغالق تبدأ العروض الرائعة لاللعاب الناریة واللیزر والنوافیر باالضافة لالضواء المركزة  على 
 . المعرض العالمي ، ال تنسى االستمتاع بتلك اللحظات 
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IllumiNations     تامالت في االرض-  

 الصین 


