
 

.  وتتكون من سبعة جزر متمیزة   افتتحت في عام 1999
 

.متمركزة حول البحیرة المركزیة و ھي عنوان ألشكال مختلفة من المغامرات المثیرة   
 

Port of Entry یبدأ الزوار عند الدخول من میناء 
-:حیث یشق طریقھم من خاللھ  إلى  مختلف الجزر وھي    
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 جزر المغامرة 
 

Islands Of Adventure 



  
Port Of Entry - 1 

 
Marvel Super - 2 

 
) بحیرة تون (    Toon Lagoon - 3 
 

Jurassic Park - 4 
 

)عالم السحرة من ھاري بوتر (  The Wizarding World of Harry Potter - 5 
 

القارة المفقودة (    ) The Lost Continent - 6  
 

Seuss Landing - 7 
  

    ( جزیرة الجماجم (   Skull Island - 8  
 جدیدة 

 
 
 
 

ان من اكثر االلعاب شعبیة في 
-:جزیرة المغامرة ھي   

 
ان لھاري بوتر دائما حظ وافر من 
المشاھدین والمقبلین بشغف على 

مغامراتھ المثیرة ، وھو یتصدر 
قائمة االكثر شعبیة في جزیرة 

.المغامرة   
 
 

Harry Potter  ) عالم السحرة
)من ھاري بوتر   

.یزدحم الصف باالشخاص الذین یودون دخول عالم ھاري بوتر ، فانضم الیھم   
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Marvel Super  من االكثر شعبیة كذلك في 
Incredible Hulk 

 ھذه المغامرة من المغامرات الخطرة جدا ، وھي فعال غیر مناسبة لذوي القلوب الضعیفة ، ولكم حریة االختیار
 ولكنھا مثیرة جدا لمحبي المغامرة ، حیث یجري بك قطار الموت بسرعة عالیة جدا تبلغ 105كم

 
Marvel Super كذلك من المغامرات المثیرة في 

 Amazing Adventures of 
Spiderman                  

ھي مغامرة مثیرة للرجل العنكبوت ، 
یمكنك ان تعیش اجواء من االثارة مع 
الرجل العنكبوت والذي یحول ان یمنع 

االشرار من سرقة تمثال الحریة في 
.نیویورك   

 
تعیش ھذه المغامرة من خالل فیلم ثالثي  

 االبعاد  
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Incredible Hulk 



 من المغامرات المائیة الرائعة في جزر المغامرات في بحیرة تون 
(Dudley Do-Right’s Ripsaw Falls ) -Toon  Lagoon 

 
مغامرة من خالل ركوب الماء 

.الكالسیكیة   
 

الجمیع یعشق السندباد دون شك ، 
فھو الرحالة الصغیر الذي الزال 

یھمس في ذاكرتنا باالشیاء اللطیفة 
التي ال تغیب ولن تغیب ، ان كنت من 

عشاق السندباد فیمكنك االستمتاع 
بمغامرة من مغامراتھ في جزر 
المغامرة ، وھي الرحلة الثامنة 

 للسندباد المحبوب ،
 
 

وذلك من خالل المغامرة االكثر شعبیة في    
القارة المفقودة (     ) The Lost Continent   

 The Eighth Voyage Of Sinbad   وھي مغامرة:-  
 

.ھو تفاعل المشاھدین مع سندباد الذي یود انقاذ االمیرة من  االشرار   
كذلك یوجد النافورة الغامضة والتي یتفاعل معھا الكثیر من الجمھور والمشاھدین ، خاصة االطفال لما بھا من 

. اثارة ومرح   
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