
من مدن مالھي  دیزني ، فـان ھنـاك حـدیقتین مائیتین تعتبرھم دیـزني          
 

.من الروائع التي تشجع الزائرین على زیارتھا   
 

اعصار البحیرة      Typhoon Lagoon   

   Blizzard Beach    عاصفة ثلجیة  شاطئ 
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 حـدیقتین مائیتین 
 

Water Parks 

 

Typhoon Lagoon       اعصار البحیرة  

4 االضافة إلى     



  Typhoon Lagoon اعصار البحیرة       

   

ھاتین الحدیقتین المائیتین  ذات الشعبیة عالیة  ، وھي االكثر زیارة في العالم ، سوف نتحدث اوال عن اعصار  
.البحیرة   

 
 وقـد افتتحت في عام 1989في الھواء الطـلق ، یحتوي المكـان على امواج اصطناعیة على 

كمـا ان ھناك بعض المزلجات السـریعة التي یعشقھا    ،   ثانیة  ارتفاع 180cmتنھال علیك كل 90   
 
 

 الكثیـرون في الحدائق المائیــة ، باالضافة للعدید مـــن االلعـاب المائیــة المختلفــة والمسلیة 
.وطوابیر طویلة من المنتظرین االستمتاع بھذه االلعاب    

 
،وھـو اسطـورة مـن اساطیر دیزني ، عبـارة عن قـارب حفـر     Miss Tilly ان محور ھذه الحدیقة 

 في الجبل حیث یطل علیك على ارتفاع 15متر مـن الماء الدافئ ،  خالل كـل نصف ساعـة 
.حتما بانھا من االشیاء المذھلة التي سوف تحبھا   

 
         ان المدة التي تفتح بھا ھذه الحدیقة ھي تسعة اشھر ، وھي من ینایر إلى اخر اكتوبر ، اما 

   
عندما تغلق الحدیقة وھي الثالثة شھور الباقیة    

 فیمكنك االستمتاع باوقاتك في  
  -حدیقة مائیة اخرى  

Blizzard Beach   عاصفة ثلجیة على الشاطئ 
.، ال تنسى مالبس السباحة الخاصة بك   

 
 تفتح الحدیقةالساعة  10صباحا إلى الساعة 5

  مساء
یومیاتفتح   

 
  

    -:اسعار التذاكر    
   58$ : بالغین   

         50$ : اطفال   
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 Blizzard Beach    عاصفة ثلجیة على الشاطئ 

، لقد انشات ھذه         ھي الحدیقة المائیة الثانیة التي اشرنا الیھا  وقد افتتحت في  ا1995
الحدیقة وفقا السطورة دیزني التي تقول ، بانھ بعد عاصفة ثلجیة اجتاحت  المنطقة ، حیث تطورت لتكون اول 

منتجع للتزلج في والیة فلوریدا ، لعل المزلجة ھي من اكثر االلعاب شعبیة خاصة في الحدائق المائیة ، حیث 
.تستمتع بالھبوط مع شلل من الماء السریع   

 
وھي عبارة عن    Gushmore   ان غالبیة  االنشطة في ھذه الحدیقة ھي في اعلى جبل 

متر  ، لقد قسم ھذا الجبل إلى ثالثة منحدرات ملونة          تل  اصطناعي على ارتفاع 27
 

 وذلك لمساعدة الزوار للتنقل في انحاء الحدیقة ، االلوان ھي االخضر واالحمر واالرجواني ، ان   
 التزلج لیس باالمر الھین ھنا حیث ، یقـوم المتزلجون بالتـزلج مـن على ارتفـاع  36.5متـر  

 
باالضافة لسلسلة من الشالالت المتدفقة بسرعة ، ھذه الحدیقة تضفي علیك متعة باردة خاصة في فصل 

.الصیف   
 تفتح الحدیقة یومیا من الساعة 10صباحا إلى الساعة 5    مساء

           $ 58 :  بالغین :    سعار التذاكر  ا    
:اطفال                              $50              
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