
 
 الحدیقة المركزیة 

، فقد تم افتتحھا في    Manhattanتعتبر حدیقة سنترال بارك من اكبر الحدائق المعروفة والواقعة في منھاتن 
 . 1859عام 

ربما یكون موقع ھذه الحدیقة بالقرب من الفندق المقیم بھ ، فاذا اتاح لك الوقت فرصة للذھاب فانظر إلى خریطة 
 الحدیقة واالماكن التي تستھویك للذھاب الیھا .

 
 ماذا ترید ان تشاھد في ھذه الحدیقة :

Bethesda Fountain 
 تعتبر ھذه النافورة االكبر  في امریكا ، ساعد على شعبیتھا القویة تصویر العدید من االفالم بالقرب منھا فھي 

 

 

 Central Parkسنترال بارك          
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تعد عالمة ممیزة لھذه الحدیقة ، حیث یاتي العدید من الزوار  لاللتقاط الصور بالقرب منھا كتعبیر لتواجدھم في 
 فیھا  . 

 

 
یوجد بالقرب منھا بحیرة صغیرة ، فاذا كنت من عشاق االسترخاء والرحالت المائیة فاقتنص الفرصة بایجار  

 احد القوارب واالستمتاع في الطبیعة الخالبة مع صوت الماء ونسمات الھواء النقیة . 
 
 

Conservatory Garden  
 

كما لھذه الحدیقة جانب طبیعي وخالب فانھا 
تحتوي على زاویة اخرى ھي الجانب 

الھادي والذي یعطي فرصة اكبر لتتحرر من 
الروتین حیث ال سیارات وال دراجات انطالق 

كامل في الطبیعة وبعیدا عن كل التعقیدات 
الیومیة ، ان وجود العدید من االزھار ھنا 

اعطي خصوصیة أخرى للمكان والتعبیر عن 
لمسات خاصة جدا مما ساعد على تمیز ھذا 
المكان وھذه الزاویة من الحدیقة باعتبارة 

من افضل االماكن للتقاط صور معبرة 
 وجمیلة .

یقع ھذا المكان في شمال الحدیقة بالقرب 
 .  105من شارع 

 ما اجمل لفالش مع الزھور ؟؟؟؟؟؟ 
 

Zoo 
 

، بیدا    Bronxان اكبر حدیقة حیوانات في نیویورك تقع في 
اننا نشیر في حدیثنا ھذا عن الواقعة في حدیقة سنترال بارك فھي 
بالرغم من انھا صغیرة اال انھا تحتوي على العدید من الحیوانات 

 حیوان ، كما یوجد بداخل ھذه  130حیث یبلغ عددھا تقریبا 
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الحدیقة حدیقة حیوان أخرى صغیرة یمكن لالطفال االستمتاع 
 بداخلھا في حالھ شراء تذكرة دخول للحدیقة االصلیة  .

 $ 18قیمة التذكرة للبالغین 
 $ 13لالطفال 

 
مساء .  5صباحا إلى  10تفتح من الساعة 

www.centralparkzoo.com 
 
 
 

Strawberry Fields  
 

في ركن ممیز من ھذه الحدیقة وضع النصب 
   John Lennonالتذكاري للفنان وسفیر السالم 

والذي قتل بالقرب من ھذا المكان لیعزف سنفونیة 
 خالدة للسالم ھناك . 

 
 
 
 
 
 

Victorian Garden  
 

مثیر جدا منظر الثلوج والتزلج علیھا ، ركن جدید ومكان في منتھي الخصوصیة في ھذه الحدیقة ، حیث یصبح 
 ھذا المكان في الصیف حدیقة مالھي مثیر للصغار والكبار ، اما في الشتاء فھو یتحول إلى مكان للتزلج على 
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الجلید،  ففي كلتا  الحالتین ھذا المكان یثیر 

 االھتمام .
 لالطفال .     Carouselكما یوجد 

 

 العربات 
 

الوقت یمضي بكل ایثارة مع العربات 
فانت تستمتع بوقتك بطریقة جمیلة 
جدا ، وھذه العربات نوعان النوع 

االول ذلك الذي یمضي بك لمسافات 
طویلة ولكن باسعار غالیة كما یجب 
علیك الحجز عن طریق االنترنت،و 

 في الغالب ال ننصح بھا .
 
 

وھذا    Standardالنوع االخر ھو 
النوع ھو االفضل یستغرق ھذا 

دقیقة للذھاب والعودة ،  20النوع 
ولیس ضروریا الحجز ، سعر العربة 

 $ اكرامیة (بقشیش ) 5$ (ولیس للشخص الواحد فنرجو االنتباه ) و 50الواحدة 
 

اطفال  2بالغین و 3بالغین او  4العربة الواحدة تنقل 
 اطفال .  3بالغین و 2او 
 

 لمزید من االطالعات : 
www.centralpark .com  

 
 انظر الخریطة 
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