
 
ھناك مدن جمیلة تلوح باطیاف الجمال ، 

 .مدن تكاد ان تكون الوحیدة في العالم  ارض للفرح والمرح والتسلیة 
 

اورالندو مدینة تعني عالم والت دیزني ، لیس ھناك مجال للفصل عند ذكرھا ، فكل من احبھا ،احبھا من اجل 
 .والت دیزني 

 .الحلم الكبیر الذي سطع في ارجاء العالم ، كحلم مبعث للفرح والمرح 
 

ھكذا ھي المدن معالم ترفع من شانھا وتجعلھا شامخة جدا ، اورالندو التي نتحدث عنھا ھي مدینة تقع في وسط 
 .والیة فلوریدا وتلقب بالمدینة الجمیلة 
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 اورالندو 

 
Orlando 



ملیون  55وقد عرفت كذلك باسم عاصمة منتزھات العالم ، ففي كل عام یتوافد على مدینة اورالندو اكثر من 
 .زائر تقریبا 

 
 .ان االغلبیة یقصدون مدینة اورالندو لزیارة والت دیزني ویونیفرسال 

 
 . Sea Worldاورالندو المدینة القابعة بین احضان الفرح لدیھا حدائق مائیة كبیرة ذات شھرة عالمیة 

 
 

فان كنت تظن كما یظن االخرین بان رحلة واحدة إلى مدینة الجمال والبھجة كافیة لمشاھدة جمیع معالم الجذب 
 .السیاحیة ، فمن دون شك ان ظنك لیس في محلھ 

 
 

فان كنت ترغب بمشاھدة وزیارة معظم المنتزھات ، علیك اعداد برنامج جید قبل الشروع في رحلتك لمدینة 
 .اورالندو 

 
ال تنس بان ھناك الكثیر الكثیر مما ینتظرك ھناك ، فلیس الحدائق والمنتزھات فقط في انتظارك فھناك ، شارع 

، ھو من الشوارع التي یجب علیك زیارتھا ، فھو ال یقل   Internationl Driveمركز المدینة والمعروف 
 .روعة وجمال عن حدائق دیزني المنتشیة بالجمال والمرح 
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ففي ھذا الشارع تتمركز 
المعالم الرئیسیة  من 
یونیفرسال والحدائق 

المائیة ، مع العدید من 
مراكز التسوق 

والمطاعم حیث یمكنك 
العثور على الطعام 

الحالل باالضافة 
 .لالماكن الترفیھیة 

 
 
 
 
 
 

یقع مكتب المعلومات السیاحیة لمدینة اورالندو 
والواقعة في شارع  Sea Worldبالقرب من 

Internationl Drive . 
 
 

یمكنك من ھذا المكتب شراء بطاقات باسعار 
بطاقة اورالندو  و مخفضة وتذاكر السفر 

Orlando Flex Ticket  . 
  

 
 لھا عدة مزایا   Orlando Flex Ticketعند ذكر بطاقة اورالندو  

 
 -:یوم متتالیة ، وھذه الحدائق ھي  14حدائق لمرات غیر محدودة ، ولمدة  5تخولك بالدخول

 
 جزر المغامرة  -1
 یونیفرسال ستودیوز  -2
3- Sea World  
4-Aquatica 
5-Wet’n’Wild 
 
 

 ھذه البطاقة او التذكرة ، غیر شاملة حدیقة دیزني ، ویمكنك شرائھا كذلك عن طریق االنترنت من الموقع
 

 www.ticket.visitorlando.com -:التالي  

 اطفال  بالغین 

 ) 9~3من سن (  335$ 349$
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 Orlando Flex Ticketاسعار البطاقة         

www.ticket.visitorlando.com


 
من االشیاء الرائعة التي ال بد من تسلیط 

 -:النظر علیھا في اورالندو ھو
 

Legoland Florida 
 لعبة لیغو  

 
لھذه اللعبة الكثیر من العشاق فھل انت  

 من عشاقھا ؟؟
یبعد مكان ھذه اللعبة عن اورالندو  

 .دقیقة بالسیارة  45حوالي 
 

، تتمثل حركة   International Driveمن شارع   كما یمكنك الذھاب الي المكان المذكور باستخدام الحافلة 
 .صباحا  9الحافلة یومیا الساعة 

 $82:اطفال $                  89:بالغین 
 www.florida.legoland.com -:لمزید من االطالعات 

 
اما عشاق المتاحف والفن ، فقد 

 -:اخترنا لھم 
 

Orlando Museum Of Art 
 متحف اورالندو للفن 

 
 
 

 .یتضمن ھذا المتحف على مجموعة من الفنانین من االمریكتین وافریقیا باالضافة للفن االمریكي القدیم 
 

 www.omart.org -:لمزید من االطالعات 
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www.florida.legoland.com


 
اورالندو من المدن الجمیلة التي تزھو 
بالمرح لوجود دیزني بھا ، وھي اسعد 
بقعة على االرض ، یمكن لالطفال ان 
 .یعیشوا طفولة ملیئة بالتسلیة والمرح 

 
 
 
 

اذا كنت تود السفر ولم تقرر بعد وجھتك 
، اجعل وجھتك إلى اورالندو حیث 

تستمتع انت واطفالك برحلة محفوفة 
 .بالمرح والبھجة 

 
 
 
 
 

  www.visitorlando.com  -:لمزید من االطالعات عن مدینة اورالندو 
 

 .نتمنى للجمیع رحلة موفقة 

 See Dunia - Orlandoأورالندو                                                        -شوف الدنیا  

www.visitorlando.com

