
للحدائق المائیة في اورالندو وقع اخر ، 
فھي اكثر تسلیة واثارة ، حدیقة سى 
وورلد ھي من اشھر الحدائق المائیة 

.ومدن المالھي في اورالندو   
 

فھي ملیئة بالعروض المبھرة للحیوانات البحریة، كما ان االستمتاع بقطار الموت من االلعاب المثیرة ذات 
.الشعبیة الكبیرة ، والتي یحبھا الكثیرون   

 
!!!!ھناك اشیاء اكثر اثارة ، فعلى خطوات قلیلة في الحدیقة یمكنك مشاھدة مفاجاة   

انھا عائلة من الدالفین مع صغارھا في بركة مائیة ، ھنا فقط یمكنك مشاھدة الروعة والجمال التي تتجلى في 
.ھذه المخلوقات الصغیرة الودودة   
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 عالم البحار 
 

Sea World Orlando 



 
ذات الشكل الھندسي البدیع ، والتي تشعرك بانھا تطیر في ) اللخمة (كما توجد بركة ملیئة باسماك الرقیطة  

وسط المیاه ، ھناك كذلك فرصة رائعة لعشاق الطیور حیث یمكنھم االستمتاع بمشاھدة النعام الملون والبجع 
الرائع ، وماذا عن عشاق السالحف حتما یمكنھم مشاھدة السالحف البحریة وھي تسبح في وسط المیاه ، دون 

شك ھناك الكثیر الكثیر من الروائع التي یمكنك مشاھدتھا في ھذه الحدیقة ، فاستمتع بوقتك واجعل اطفالك 
.یستمتعون ایضا   

 
او بحر من الغموض او بحر من  -ھناك العدید من البحار في سى وورلد ، فیمكنك االستمتاع ببحر من الجلید 

.المرح او بحر من االساطیر اختر ما یناسبك وعائلتك من البحار ، باالضافة إلى  برج السماء   
 

.كما ان  ھناك الكثیر من اماكن االسترخاء على الواجھة البحریة او بجانب باقات من الزھور   
 

من اكثر االلعاب شعبیة في حدیقة 
-:سى وورلد   

 
Kraken 
Manta 

 
ھذه االلعاب من اكثر االلعاب 

شعبیة ولكن ، انتبھ لكلمة لكن 
لیس لذوي القلوب الضعیفة ، 

اختر ما یناسبك واال تحولت 
.الرحلة إلى جحیم   
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Kraken 

 

Manta 

 



-:من االكثر شعبیة كذلك   
 Antarctica 

 امبراطوریة البطریق 
 

ھو وجود العدید من البطاریق في انتظارك للعب 
معا واالستمتاع ، مع وجود عاصفة ثلجیة 

باالضافة لوجود اسود البحر داخل الكھوف ، علیك 
.باالستمتاع كامال مع البطاریق اللطیفة   

 
یفضل شراء تذكرة الدخول عن طریق االنترنت ، 

.فانھا ارخص   
$87   -:سعر التذكرة 

( $99 قیمة التذكرة ( حدیقة أكواتیكا + حدیقة سى وورلد   
 

 اذا كنت مقیما في احدى منتجعات دیزني ، فان الحافلة للنقل العام 
صباحا ٌ     تفتح یومیا ، من الساعة 9

مساء     إلى الساعة 7
www.seaworldparks.com    لمزید من االطالعات:-  
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. تنقلك إلى ھناك      Lynx50   

www.seaworldparks.com

