
والت  دیزني العالمیة ، ھي منتجع للعطالت االكثر زیارة في 
العالم ، ویمكن ان تكون متعبة للغایة لالباء واالمھات وحتى 

االطفال انفسھم ، لذلك ھناك بعض النقاط التي اذا حرصت 
 .علیھا سوف تساعدك في جعل رحلتك اكثر روعة وجمال 

 
عادة كثیر من الناس في العطلة یرغبون في النوم ، ولكن  -1

ھذه الرغبة أزحھا عنك في دیزني ، فان من االخطاء الشائعة 
صباحاً سوف  11عند زوار دیزني ، خاصة الذین یزورونھا الول مرة ، یعتقدون بان التواجد في الحدیقة الساعة 

 .یمكنھم من مشاھدة كل شئ في بضع ساعات 
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 ما یجب ان تعرف  في دیزني
 

Must Know in Disney 



الحدیقة اقل  ازدحاما في الساعات االولى ، لذلك ھذا الوقت االفضل لدیكم لالستمتاع بااللعاب دون الحاجة إلى 
 .الوقوف لوقت طویل في طوابیر  التذاكر 

 
دائما احرصي على حمل بعض الخبز او الحلویات لالطفال ، لكى تساعدینھم على  االستمرار في االستمتاع ،  -2

 .فھم ال یستطیعون االنتظار لفترات طویلة ، احرصي على ذلك 
 
اذا كنت مولعا بالتسوق ، فجعل وقت تسوقك بعد الظھر ،  وحافظ على الذھاب باكرا إلى دیزني لالستمتاع  -3

 .فالوقت في دیزني یمر سریعا ولطیفا 
 
 -:لدي دیزني العدید من الجوالت الشاملة ، من اھمھا واكثرھا شعبیة  -4
 
1-Magic Your Way Premium  
 
2-   Magic Your Way Platinum ) من الجوالت الفاخرة جدا( 
 
 

 -:لمزید من االطالعات 
 
 
 

لالستمتاع بھذه الجوالت ، یتوجب علیك الحجز المسبق ولكن قراءة البرنامج المعد بدقة وعنایة ، فھناك اشیاء 
 .كثیرة غیر مثیرة لسكان الشرق االوسط 

 
 
 
حتما وجود اطفال في اي رحلة یتوجب علیك  -5

االنتباه ، واالمر دون شك یشمل دیزني بشكل كبیر ، 
لذلك على العائلة االتفاق في حالة ضیاع احدھم على 
مكان معین ، یجب علیھ التوجھ إلى المكان والبقاء 

 .حتى یجتمع الشمل 
 
 
فترات الذروة للزورار مدینة دیزني في العام الجدید  -6

وكذلك في شھر یونیو وإلى ) اخر دیسمبر ( وھي 
منتصف شھر اغسطس ، ومن منتصف شھر فبرایر 

 .إلى منتصف ابریل 
 
 

ویصادف ھذه االیام اجازات  المدارس ، ویكون المكان 
مزدحما كثیرا ، باالضافة لعطلة نھایة االسبوع ، حیث 

 .ترتفع اسعار المنتجعات 
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 الجوالت شاملة دیزني

 
 

https://disneyworld.disney.go.com/plan/my-disney-experience/vacation-packages/


 
اذا كنت تقیم في احد فنادق اومنتجعات دیزني  ،  -7

 Magical Expressفانھا توفر خدمة نقل مجانیة 
 .من المطار إلى المنتجع الذي سوف تقیم بھ 

 
ایام من  10من االفضل حجز الباص الخاص بك قبل 

 -:رحلتك من الموقع  التالي 
 

www.disneymagicalexpress.com 
 

 599/866-0951: رقم الھاتف 
 
، في جمیع  Conciergeاذا كان لدیك اي مشكلة او سؤال یمكنك ان تستفسر  عنھا في خدمات الضیوف  -8

 .منتجعات دیزني متوفر ذلك ، كما ان ھناك مراكز لالسعافات االولیة في كل من حدائق دیزني 
 
، في اورالندو الموبایل  5$في حدائق دیزني ، ولسحب من ماكینة الصراف االلي ، كرسوم  ATMیوجد  -9

من مدینة ) سیم كارت  -بطاقة ( ، اي یمكنك استخدام ھاتفك النقال فقط یتوجب علیك شراء  GSMیعمل بنظام 
 .اورالندو وذلك للتوفیر 

 
الحافالت والمونوریالت او ( التجول حول دیزني العالمیة امر سھال ، تستطیع المشي والقیادة والركوب  -10

 .اذا ال یوجد لدیك عذرا في االستمتاع بمكان كھذا ) القوارب وجمیعھا مجانیة 
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www.disneymagicalexpress.com


 
اذا كنت من عشاق مشاھدة االلعاب الناریة كل لیلة ، فان المملكة السحریة ھي المكان المثالي لذلك ،  -11

، او من منتجع   California Grillویمكنك االستمتاع بذلك في المملكة السحریة من مطعم 
Contemporary  ) یتوجب علیك الحجز المسبق.( 

 
 
 
 
 

ھناك بعض االلعاب لكى  -12
تستمتع بھا البد من االنتظار في 
صف طویل جدا ، لذلك االفضل 

فھي  Fastpassلك ھو استخدام 
تجنبك االنتظار في الصف الطویل 

 ).  Fastpassراجع ( 
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