
 
 
 
 
 
 
 
 

 
المملكة السحریة ھي قلب وروح والت دیزني العالمیة وھي الحدیقة االقدم ، واالكثر شھرة لیس فقط لدي 

 .االطفال بل لدي الكثیر من الكبار ایضا فھم یحبون ھذا العالم ویحبذون البقاء فیھ لفترات طویلة 
 

، توجد العدید من المحالت ھنا ، كما تم )Main Street U.S.A(عند دخولك الحدیقة الشارع الرئیسي 
 .تصمیمھا على غرار بلدة صغیرة المریكا القدیمة 
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 Magic Kingdomالمملكة السحریة                                       



 
 
 
 

ان اجمل ما في المملكة السحریة ھي قلعة 
سندریال والواقعة في نھایة الشارع 

المذكور ، واالروع من ذلك لعشاق االلعاب 
الناریة المثیرة ، فان المملكة السحریة ھي 

 مركز 
 
 
 

لھذه االلعاب في  اللیل حیث العروض 
 Mainالناریة تنیر الشارع الرئیسي 

Street U.S.A . 
 
 
 
 
 
 

من اراضي دیزني االخرى التي تحتویھا 
 -:المملكة السحریة 

 
 
 
 
 Adventurelandارض المغامرة                                                       – 1
 
  

          Frontierlandارض الحدودیة                                                      – 2
 
 
          Liberty Squareساحة الحریة                                                - 3
 
  

                                Fantasylandارض االحالم                          - 4
                        

  
 Tomorrowlandارض الغد                                                             - 5
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سوف نسلط الضوء على اراضي المملكة  
 السحریة بشئ من التوضیح السریع 

 -:اوال سوف نتحدث عن 
 
1– Adventureland 

 ارض المغامرة 
 

ھنا فقط سوف تعود بذكریاتك إلى الطفولة 
وسوف تستمتع باوقاتك كاطفالك ، ففي ھذه 

االرض من المملكة السحریة یمكنك ان تعیش 
المغامرات القدیمة ، التي شاھدتھا االف المرات 

على شاشة التلفاز ، مثل السجادة السحریة 
 .و قراصنة الكاریبي ) عالء الدین ( 
 

ھي االكثر شعبیة من المغامرات في ارض 
 .المغامرة 

 
 -:ننتقل اآلن إلى االرض الثانیة وھي 

 
2– Frontierland 

 ارض الحدودیة 
 

تحتوي على العدید من  المغامرات التي تتمثل احدھا في البحث عن الكنز وھي من المغامرات التي تعود إلى 
 .ونذكر لكم  المغامرات االكثر شعبیة على ھذه االرض كذلك   19القرن 

 
 
A– Splash Mountain 
 

السعادة عندما تنطلق فان 
رذاذ الماء یزیدھا اشتعاال ، 

ففي ھذا المكان سوف تغمرك 
السعادة اكثر من االماكن 

االخرى ، حیث زخات الماء 
سوف تبللك بالكامل ، وھي 
من اكثر االشیاء اثارة في 

 .ھذه الحدیقة 
 

استمتع بوقتك فالكل یحتاج 
زخات من الماء لیعیش 

لحظات من صفاء الذھن 
 .والمرح 
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قراصنة الكاریبي    

Splash Mountain 



  
 
B- Big Thunder Mountain Railroad 
 
 
 

ھي عبارة عن رحلة بریة جبلیة یاخذك القطار فیھا 
، حیث تشاھد كھوف الخفافیش والجبال 

 .الصحراویة والعدید العدید من المعالم االخرى 
 
 
 

 -:ننتقل اآلن إلى 
 
3-Liberty Square 

 ساحة الحریة 
 

في ھذه االرض سوف تشاھد عودة إلى ایام 
 -:االستمار في امریكا ، وسوف تشاھد 

 
A -  جمیع رؤساء امریكا یقفون امامك. 
 
B -  ساحة الحریة على شكل قارب. 
 
 
 
 
 

 C–   قصر االشباح
وھو قصر مخیف 

خاصة لالطفال ، فان 
كان قلبك ضعیف فال 

تغامر بدخول ھذا 
 .القصر 
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ننتقل اآلن إلى عالم خاص جدا 

عشناه ویعیشة اطفالنا كلما تسنى 
لھم زیارة دیزني او مشاھدتھ ، عالم 

كان من اروع ما یكون واجمل 
االشیاء التي تراكمت بھا ذكرتنا ، 

انھا االرض الرابعة في المملكة 
 -:السحریة 

 
4-Fantasyland 

 ارض االحالم 
 
 

ارض االحالم الجمیلة التي سوف 
تبقى ما حیینا تراودنا ، وتعیدنا إلى 

ذلك الزمان ، انھا تسلیط الضوء 
على جوھر دیزني ، كالسیكیة 

 دیزني ورحالت دیزني المختلفة ، 
 
 

فال تتخیل كم من السعادة  التي 
سوف یحملھا اطفالك وانت طبعا 
قبلھم عندما تصعد على سجادة 

بطوط ( عالء الدین مع دونالد داك 
 ) .الحبوب 

 
 
 

یقدم على ارض االحالم 
 D-3عروض ثالثي االبعاد 

ھذه العروض   3لفیلم البحر 
 .دائما تكون مزدحمة جدا

 
 
 

ھناك ذكریات تستحق العناء 
لروعتھا وجمالھا ، فان حالفك 

الحظ لزیارة دیزني فال تنسى 
ان توقظ ذكریاتك في ارض 

 .االحالم 
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 -:ماذا عن ارض الغد التي سوف نلقي نظرة علیھا اآلن 
 
 Tomorrowland  -ارض الغد   -5
 

 -:من االشیاء او االلعاب او المغامرات االكثر شعبیة على ھذه االرض ھي 
A-Space Mountain  

 العاب االفعوانیة في المجرات 
 

من االلعاب التي یحبھا المغامرین ومحبي االثارة ، فان لم تكن كذلك فال تجعل قلبك یخفق بسرعة ، فھناك العدید 
من المغامرات التي سوف تستمتع 

 .بھا 
 
 

فھي تمر بك في مكان مظلم تماما ، 
وال یمكنك ان تتوقع ما سوف یخرج 

 .علیك فجاة 
 
 

ان كنت لیس اھال لذلك فال داعي 
للمغامرة ، نكرر بان ھناك العاب   
كثیرة یمكنك االستمتاع بھا ، ولك 

 .حریة االختیار 
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 ارض الغد 

 



B - Monster Inc Laugh Floor 
 

من المغامرات المضحكة على ارض الغد ، فھل تتوقع ان یقوم 
 !!!!الوحش باختیارك ومناداتك باسمك 

 
حتما سوف تستغرب ھذا ولكن ھذا ما یحدث على ارض الغد ، 

 .حیث یختار الوحش اي شخص من بین الجمھور وینادیھ  باسمھ 
 
 

 ).   Main Street Electrical Parade(   -كما یوجد ما یدعى بمھرجان الخیال 

 
لعلك جبت باحالمك إلى ان یحالفك الحظ بالذھاب ، ال تتردد اجعل رحلتك القادمة ھي مدینة اورالندو االمریكیة 

 .وشاھد دیزني على الواقع 
 

 :من االشیاء التي نسلط الضوء علیھا في المملكة السحریة ھي 
 
الصفوف او طوابیر التذاكر في المملكة السحریة ال نھایة لھا ، ولكن ال علیك فھي تتحرك ، الجمیع یتفق  -1

على الرغم من الطوابیر المزدحمة واالسعار ، اال ان ھذا المكان یستحق القلیل من الصبر والكثیر من 
 .االستمتاع 

 
 19استقبلت اكثر من  2014تعتبر المملكة السحریة ھي من اكثر حدائق دیزني اقباال وزیارة ، ففي عام  -2

 . ملیون زائر للحدیقة المذكورة 
 
في نھایة كل لیلة تختم بااللعاب الناریة على سماء المملكة السحریة ،  لتجنب الحشود ، حاول مشاھد  -3

 .االلعاب الناریة من احد المنتجعات الموجودة في المملكة 
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اذا كنت غیر مقیم في منتجعات  -4

دیزني ، وقادم من مدینة اورالندو فان 
، تنقلك إلى   Lynx50الحافلة العامة 

 .امام المملكة السحریة 
 
 
 
 
 
 
 .معظم الفنادق الواقعة خارج مدینة دیزني لدیھم حافالت تنقلك إلى مدینة دیزني وامام المملكة السحریة  -5
 

 .مساء  7صباحا إلى الساعة  9تفتح یومیا من الساعة 
 

 .استمتع بیومك وایامك جمیعھا وانت في ظل دیزني الند 
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