
 
ابداع استعراضي  یأخذك إلى نقطة تدرك ، بدایتھا وتنسى 
مع الوقت أین سوف تكون نھایتھا ، مكان یھز مشاعرك 

وینعش شعـورك ویعطیك ، دافع قوي لرؤیة الحیاة 
 .بصورة أخرى 

 
 
أتذكر كنا نسمع عن بحیرة األسماك العجیبة ، ولكن لم  

أتوقع أن أشاھدھا في یوم من األیام ، ألن أغلب الحكایات 
وھمیة ولكن في ھذا المكان ، یمكنك مشاھدة أسماك النھر 
الملونـة الكبیرة رائعة الجمل ، وھي تتجول في ملكوتھا ، 

 . ویذھل االطفال بجمالھا االخاذ 
 
 

یمكنك مشاھدة استعراض اخر في ساحة ، ھذا المكان ھذا 
االستعراض مجاني وھـو رائع ، مثل كل االستعراضات 

التایلندیة ، الممیزة فلدیھم عامل إبھار قوي في 
 .االستعراضات 
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تحلم بشيء استثنائي لك وألوالدك إذن ھذا المكان مقصدك ، في الساحـة یمكنك أن تـركب على ظھر الفیل وتتجول 

بھ مع عائلتك بسعر رمزي، و تایلند  تكاد تكون  كل أسعارھا  رمزیة ، ویمكنك التقاط صور اخاذة ورائعة ،  فتوجـد 
العدید من التحف وأشیاء تدیـر الـرأس من جمالھا ، فترید النظر واالحاطھ بكل ما ھو موجود ،كما یمكـن للفتیـات 

اللواتي یـردنا ارتداء الزى التایلندي إیجار ھـذه المالبس كما یوضع لھن ماكیاج تایلندي ،ویمكنھن التجول في ساحة 
 .ھـذا المكان وأخـذ صور خاصة للذكرى 

 
 

كما سوف تشاھد لوحة االستقبال وترى الناس تتھافت للتصویر،  بجانب ھـذه اللوحة فافعلھـا والتقط لنفسك صور 
 .تذكاریة تحفر في أیامك المقبلة  

 
 

قبل دخولك الصالة  نذكرك بأشیاء سوف تبعث البھجة في قلـوب ، أطفالكم فیمكنھم مشاھـدة أنواع من الطیور، 
وكذلك بعض الحیوانات وبعض األشیاء الظریفة ، وإن كنتم ال تـحبون التصویر فال تحرموا أطفالكم من ذكریات 

 .الطفولة 
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عند دخولك الصالة وبدأ االستعراض وكالعادة ،  االستعراض 
التایلندي یحـبس األنفـاس وسوف تشاھد لوحات استعراضیة 
ممیزة جداً ، وسوف یحط الفیل على خشبة المسرح ومن بین 

الجماھیر فتراه بريء بالرغم مـن حجمھ ،  وفجأه  بعد أن تعتقد 
 .بأن ھذا كل شيء

 
سوف تشاھـد أضواء تأسرك من السماء ، ھذه األضواء ھي  

عبارة عن استعراض من األعلى ، سوف تكون في حالة خاصة 
 .جدا فأنت في تایلند 

 
یوجد قبل دخولك وعن الباب  شخصیات ، یمكنك اخـذ الصور 

معھم وعند خروجك من االستعراض،  یمكنك شراء صورتك إن 
 .أردت أو عدم شـرائھا  إن لم ترد 

 
 

 .دخولك ھذا المكان یترك في داخلك مساحة للذكریات الممیزة 
 .بقي ان تعرف عدم ذھابك إلى ھنا ، یعني عدم زیارة بوكیت 

 
 -:أشیاء نذكرك بھا 

 
 .بات     1800، بدون وجبة العشاء قیمة التذكرة    2200) بوفیة ( قیمة التذكرة لدخول مع وجبة العشاء  -1
 
 .إذا حالفكم الحظ بالذھاب إلى بوكیت ، فال تترددوا في أخذ أطفالكم إلى ھذا المكان  -2
 
 
ننصحكم بالذھاب مع الجوالت  -3

السیاحیة  أو االستعانة بالفندق المقیم 
بھ ، فتقدم اغلب الفنادق جوالت 

 .سیاحیة 
 
 

لدیھم خدمة النقل من وإلى الخاص 
 ) .بات 300(الفندق 

 
 

 -:لمزید من االطالعات  
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