
 
ھناك أشیاء تشبھ الحلـم  لیس ألنھا مستحیل الوصول إلیھا ، ولكن ألن  

روعة لحظاتھا تبقي في الذاكرة لمدة طویلة جدا ، فكلما تذكرتھا كلما 
 .زادت سعادتك سعادة 

 
جزیرة سنتوسا ھي واحدة من ھذه األماكن التي ، ال یمكنك نسیانھا أو 

 .التجاوز عن المرح والتسلیة ، الذي تضفیھ علیك 
 

متـرا ، وكانت  مـركـزاً  500تبعد ھذه الجزیرة عن سنغافـورة حوالي 
تم إعادتھا إلى سنغافورة ،   1967عسكـریا للبریطانیین ، وفـي عام 

حیث رجعت بقـوة كمركز سیاحي ال یقاوم ، وقلب السیاحـة 
السنغافوریة وما زاد في اعتبارھا ، مركزاً سیاحیاً ممیزاً فتح بونفري 

أستودیو مما زاد فـي عملیة الجذب واإلثارة على أرض ھـذه الجزیرة ، 
وسوف نتكلم عن أماكن مھمة في ھذا  األستودیو أشیاء ننصح 

 .بمشاھدتھا واالستمتاع والتسلیة والمرح ھناك 

 

   Sentosaجزیرة سنتوسا                                            
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 :كیف یمكنك الذھاب إلى سنتوسا 
 

یمكنك الذھاب بمفردك أو عن طریق الجوالت السیاحیة  ، جمیع الفنادق في سنغافورة لدیھا ھذه الخدمة حیث  
 تنقلك إلى جزیرة سنتوسا ، كما یمكنك الذھاب عن طریق حافالت النقل الحر 

 .أو عـن طریق التلفریك 
 

 .إذا كانت إجازتك طویلة األمد فحاول عدم الذھاب في نھایة األسبوع  وأیام العطل 
 
 

 Tiger Sky Tower     -برج السماء     
 
 

لعل المشاھدة من األعلى ھي أفضل ، فھي تعطي انطبــاعاً 
كلیــاً للحیاة حیث ترى ، أن قیمة الحیاة في السماء وترى 

كل األشیاء على  األرض صغیـرة ، ال قیمـة لھا  أعـط  
نفسك وقتاً حقیقیاً الكتشاف ، ھذه الحقیقة حیث تدخل في 

غرفة مكیفة تحلق فوق سنغافورة ، وتشاھد جزیرة سنتوسا 
كاملة باإلضافة إلى الجـزر الجنوبیة والجزر المالیزیة ، و 

االندونیسیة ، ھنا سوف یكون ارتفاعك عن األرض بمقدار 
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  S$ 18 للبالغین :   قیمة التذكرة

  :S$ 10لألطفال 
 

   www.skytower.com.sg  : لمزید من المعلومات 
 
 

 -:حدیقة الفراشات ومملكة الحشرات 
 
 

من أجمل وأرق المخلوقات الفراشات ، ذات األلوان الممیزة 
فكم من الوقت مر بك عندما طارت  فراشة بالقـرب منك  ، 
محاوال إلقاء القبض علیھا  ھنا أنسى كل ھذا ، فالفراشات 

 تأتي إلیك طوعا لتضع جمالھا على یدك وتستقر،
 
 
تصور أشیاء كنت تتمناھا تتحقق في لحظات ، ألوان أكثر  

من جذابة بل ألوان الفرح والحزن كلھا تتبلور كلوحة في تشكیلة ھــذه الفراشات ، فیحتوي ھـذا المكان على 
نوع من أكثر   3.000نوعاً  ویمكنك مشاھدة الحشرات المختلفة أكثر من   50فراشة حیھ من أكثر من   1,500

 .حشرات العالم ندرة وجماالً  فسارع فإن الجمال ینتظرك 
 

 S$10: لألطفال              S$16: للبالغین 
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 Songs of the Sea    -اغاني البحر  
 

حكایة تعكس إحساس وقرابة اإلنسان 
وارتباطھ بالبحر ، فھذا االستعراض مصمم 

باللیزر یعطیك  انطباعاً بأن األنفاس ، البد أن 
تحبـس وھي تشاھد ھذا االستعراض المذھل  ، 

أشعة اللیزر التي تنبثق من الماء وتعطي 
 تشكیالت متنوعة كلھا حیاة وحیویة ، 

 
 

، كل االلعاب  ناریةو باإلضافة إلى الموسیقى، 
ھذا یعطي انطباعاً مذھالً ویعطیك رغبة ،  أكبر 

لمشاھدة االستعراض إلى النھایة ، فماذا لو 
كان لدیك  أطفال حتما سوف یظلوا في  

مقاعدھم ، حتى یروا بأن مدرج االستعراض قد أوشك على النھایة ، ویقدم ھذا  االستعـراض أكثر من لون للبحر 
 .فیمكنك أن ترى ما تخیلتھ في یوم من األیام 

 
ً   8.40العرض الثاني -7.40األول : یقدم االستعراض مرتین یومیاً   .مساء

 S$10 ~  S$15: قیمة التذكرة 
 
 
 

 Skyline Lugeسنتوسا لوج          
 

العربة لوج ھي عربة أشبھ بعربة األطفال الزاحفة ، ولھا مقـود ونظام مكابح متمیز یتیح لك الركوب ، والمتعة 
 واإلثارة كما یحلو لك ،  ھي لعبة جمیلة جـداً تحملك إلى عالم آخر وجانبٍ آخر من حیاتك الماضیة ، 

 
 

تمتع واجعل یومك متعة متنقلة ، من 
مكان إلى مكان في سنتوسا المثیرة ، كما 
أن ھـذه اللعبة آمنھ لجمیع األعمار ، عند 

الوصول لنھایة المطاف مع ھذه العربة 
حیث یقلك  Skyrideیمكنك االستمتاع 

إلى األعلى وھـو مجاني مع سنتوسا 
 .لوج 

 
Luge & Skyride: 

 
  S$18: مرة واحدة 
 25: ثالث مرات 

 38: خمس مرات 
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 Sentosa Cine Blastسنتوسا ساینبالست      
 

ھیا استعد فھناك جبال ومرتفعات تنتظرك ، ال تكن ضعیف القلب فلن 
تأتي كل یوم إلى ھنا استمتع بوقتك قدر المستطاع ، ھنا سوف تشاھد 

لعبة لإلثارة والرعب والتي تحاكي السینما ، بأحداث تقنیاتھا مع 
عـرض حقیقي على شاشة عریضة عالیة الوضوح ، فضال عن نظام 

حركة سداسي المحور وتأخذك السرعة ، إلى أعالي الجبال ثم تتدحرج 
 .منھا  أو تغوص بك في قاع الماء والمنحدرات السریعة 

 
 

 )  Sentosa FUN Pass(  إذا كنت ترید أن ترى العدید من األماكن في سنتوسا، أفضل شراء 
 

 دوالر سنغافوري 72: دوالر سنغافوري                اطفال  82: البالغین
 
 

 :لمزید من المعلومات  
 
 
 

 )یرجى الرجوع إلى استودیو یونیفرسال(  !     یونیفرسال ستودیو ھو جزء كبیر من جزیرة سنتوسا، وال تفوت
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Sentosa FUN Pass   

 یونیفرسال ستودیو 

http://www.sentosa.com.sg/state-specials/sentosa-fun-pass

