
 
، وقد تم افتتاح حدیقة المالھي   1915یعتبر یونیفرسال ھو من اقدم االستودیوھات في العالم للسینما ، منذ عام 

 . 1964لھذه لستودیوھات في عام 
 
 

وتعتبر ھذه موطن للعدید من البرامج التلفزیونیة 
االمریكیة المعروفة ، و االفالم ، وھي تعد الیوم 

 .واحد من اكبر المنتزھات  
 
 

ھناك جوالت مثیرة حول االستودیوھات ، وتستغرق 
ھذه الجوالت ساعة واحدة بالترام ، وتعد ممیزة 

 .واكثر جذب وشعبیة  
 
 

ان ھذه الجولة بالترام تعطیك فرصة مشوقة ورائعة 
، للتعرف على العدید والكثیر من االمور السینمائیة 

، وھي دعوة رائعة لعشاق الفن ،                
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 Universal Studios Hollywoodیونیفرسال ستودیوھات ھولیوود                     



 
حیث تنقلك لتعرفك على االنتاج وتاریخ 
االستودیوھات ، وتنقلك باالضافة لذلك 
لشارع نیویورك الجدید ، وكذلك حرب 
العوالم ، ھي تاخذك إلى عالم مثیر من 

 .عوالم السینما المثیرة 
 
 

وھناك باالضافة إلى  ھذا العدید من 
االلعاب مثل ركوب القطار وغیرھا من 

االلعاب المشوقة ، ھذا سوف یجعلك 
 .مشغوال باالستمتاع طوال الیوم 

 
 .وقد تم تصمیم االلعاب لتعطیك المزید من االثارة والتشویق ، وتجعلك تستمتع بوقتك بصورة او باخرى 

 -:ونذكر لكم االلعاب االكثر شعبیة 
1- Jurassic Park 
 االنتقام من المومیاء  -2
 ) عائلة سیمبسون (رائع ومثیر -3
4- Shrek   شریك وفیلم رباعي االبعادD-4 
 بیت الرعب  -5
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نشیر إلى ھذا المكان الرائع ، والذي نتمنى ان یعشقة 
 -:الجمیع 

 
Universal City Walk 

 
ھو عبارة عن منتزه تحتوي على العدید من المطاعم ومحالت 

الھدایا التذكاریة ، باالضافة للترفیة ، وھي تقع قبل دخولك 
إلى یونیفرسال ستودیوز ، مكان رائع لجمیع االعمار ، خاصة 

 .االطفال 
 

 95$: التذكرة لیوم واحد تبدأ من سعر 
 

، حافالت مجانیة ، تنقلك إلى  ) یونیفرسال ستودیوز (   Universal /Studio Cityمن محطة المترو 
 .المدخل الرئیسئ من یونیفرسال 

 
 

 ) 22محطة ( بالنسبة للجوالت الحرة ، فان الخط االزرق یتوقف ھنا 
 125$یمكنك الذھاب مع الجوالت الحرة ، سعر الجولة حوالي 

 
 -:لمزید من االطالعات 

www.universalstudioshollywood.com  
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