
 
 .دیزني   اسم تحفة للمسرات والترفیة من كل جانب ، ونسلط الضوء ھذه المرة على منتجع دیزني 

 
من لوس انجلوس ، فمن ) برا ( ویبعد حوالي ساعة واحدة بالسیارة  Anaheimیقع منتجع دیزني الند في 

 .وھي تعتبر الحدیقة االصلیة لفروع دیزني الند المتعددة في العالم  1955حدیقة دیزني والتي  افتتح عام 
 

 .ینقسم منتجع دیزني الند في حدیقتیین المالھي ، ثالثة فنادق ومنطقة التسوق والترفیة 
 

 -:الحدیقتیین ھما 
1– Disneyland 
2– Disney California Adventure 
 

كل منھا یحتوي على عدد   Landsتقع ھاتان الحدیقتان امام دیزني الند ، وتنقسم دیزني الند في ثمان مناطق 
 .من االلعاب والمرافق الترفیھیة 
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 Disneylandدیزني الند                                                



ربما كانت اكثر او اقل نفس حدائق دیزني االخرى الموجودة في العالم ، حیث العروض الحیة وااللعاب الناریة 
 -:اللیلیة والعدید من المطاعم والمقاھي والمحالت ، من االلعاب الفرید في دیزني المذكورة 

 
 

 -االرض-مغامرات اندریانا جونزو والقصص القصیرة 
 .بینوكیو والیس في بالد العجائب 

 
 

 -:ونتحدث عن اسطورة اخرى وھي 
 

 Disney California Adventureحدیقة 
 
 
 

تعتبر ھذه الحدیقة ھي الحدیقة الشقیقة لدیزني ، وقد تم 
  Landsمناطق   5، تنقسم إلى   2001افتتاحھا في عام 

، مع العاب جدیدة ومبتكرة والمزید من االثارة من لوس 
 .انجلوس القدیمة 
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 -:التذاكر مرتفعة نوعا ما ، وھي كتالي 
 
 -:حدیقة واحدة لیوم واحد  -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 -:حدیقتیین لیوم واحد  -2
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اذا كان اكثر من االیام المدونة في الجدول ، فان السعر سوف یرتفع حسب عدد االیام 
 

 -:ھناك العدید من الجوالت في لوس انجلوس لدیزني الند ، وھي كتالي لمن یحب ذلك 
 
  -:لمدة یوم واحد ، تاخذك الجولة من الفندق ، وترجعك الیھ بعد انتھاء الجولة  -1

 السعر  الفئة 

 96$ بالغین 

 92$ اطفال 

 السعر  الفئة 

 150$ بالغین 

 144$ اطفال 

 السعر  الفئة 

 160$ بالغین 

 150$ اطفال 



 
 
 
 
 

ھذه االسعار ، تشمل النقل وتذكرة 
حدیقة واحدة من اختیارك ، اذا 
كانت رحلتك االولى  إلى  لوس 
انجلوس ،  فعلیك بزیارة دیزني 

 .الند من اجل اطفالك 
 
 
 
 
 
 
 

تنقلك من المطار إلى الفندق والعكس عند ( اذا كانت اقامتك في فنادق دیزني ، فانھا توفر حافلة كخدمة مطار 
 ) ھذه الخدمة غیر مجانیة ھنا ) (المغادرة 

 .تذكر بان المتعة الحقیقیة في ارض تضم دیزني ، ھي زیارتھا ومشاھدتھا 
 

  www.disneyland.disney.go.com -:لمزید من االطالعات 
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www.disneyland.disney.go.com

