
 
من االشیاء التي البد من تسلیط الضوء 

علیھا ھي الطعام الحالل ، حیث في زحمة 
المتعة یود الجمیع االطمئنان على الغذاء 

.الذي سوف یتناولونة وھم منھكون   
 

.الطعام الحالل نتحدث بشئ من االیجاز عن الطریقة االسھل للحصول على   
 

-:اوال  
  اذا كانت اقامتك في احدى منتجعات دیزني ، فانھا جمیعھا توفر الطعام الحالل ، ولكن حسب الطلب 

 ویتوجب علیك طلب ذلك قبل الوجبة بحوالي 24ساعة ،    كما یمكنك تناول طعامك في غرفتك 
.ان اردت ذلك انت وعائلتك ، فقط تذكر بانھ یقدم الطعام الحالل حسب الطلب   

 
-:ثانیا   

عند اعدادك  لرحلة إلى دیزني واالقامة في احد منتجعاتھا ، وودت الطعام الحالل خالل اقامتك كاملة ، فانھ 
 یتوجب علیك بعد حجز المنتجع وتاكید الحجز ، زیارة الموقع التالي ، قبل الشروع في رحلتك

  
 special.diets@disneyworld.com     -:تذكر ذلك وھو  

 
 

سوف ترسل لك استمارة لتعبئة ، فیھ 
العدید من التفاصیل منھا المنتجع 

الذي سوف تقیم بھ ، ولكن المھم ھنا 
ھو علیك عند نقطة الطعام الكتابة 

طعام اسالمي حالل ، فھناك العدید من 
االطعمة الحالل بالنسبة للدیانات 

.االخرى   
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 Food             الطعام 

    Tony’s Town Square   مطعم 



ھذا االجراء البسیط یجعلك عند وصولك إلى المنتجع 
الذي سوف تقیم بھ ، فانھم یقدمون الطعام الحالل لك 

.، فكن مطمئناً   
 

-:ثالثا   
 بالنسبة للطعام الحالل في المملكة السحریة في دیزني ھناك بعض المطاعم نذكرھا 

    Tony’s Town Square   مطعم 
.یمكنك العثور على الطعام الحالل في ھذا المطعم   

 
Epcot  في 

Marrakesh 
 مطعم مراكش 

یقدم الطعام الحالل فیمكنك االستمتاع 
.بالوجبات اللذیذة   

 كذلك 
Spice Road Table مطعم 

 یقدم الطعام الحالل 
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Spice Road Table مطعم 



 
بالنسبة للمملكة الحیوانات ، 

-:والطعام الحالل ھناك   
 

Kusafiri مخابز 
ھي مخابز تقدم عدة خیارات 

.للطعام الحالل   
 
 
 

 Animal Kingdom  كذلك
   في مملكة الحیوانات     
Tusker Houseمطعم 

 یقدم ھذا المطعم الطعام الحالل
مدینة (ھذه لمحة سریعة عن الطعام الحالل ، نرجو ان تكون مفیدة لكم في رحلتكم القادمة إلى دیزني 

)  اورالندو  
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Tusker House    مطعم 

 
Kusafiri   مخابز   


