
أفضل 5 مدن ماله ف آسيا

ف ن للمرء اإلشارة إليها إلظهار مدى االزدهار االقتصادي الناشهناك أمثلة عديدة يم
آسيا ف اآلونة األخيرة. ومع قيادة الصين والهند للقارة بأسرها؛ فإن جميع المشاريع
العالم بأسره، من السدود المائية لناطحات السحاب ظهرت بوضوح ف العمالقة ف
آسيا. وقد أدى صعود طبقة جديدة مرفهة ف القارة إل تطوير مدن الماله، كمشروع
.آخر من المشاريع العمالقة

طوكيو ديزن الند ف اليابان

وه تعتبر أول ماله ديزن الند تم بناؤها خارج الواليات المتحدة. طوكيو ديزن الند تجذب ما يقارب أربعة عشر مليون زائر
سنويا، مما يجعلها تحتل مرتبة أقل بقليل من ديزن الند الواليات المتحدة من حيث الحضور ف جميع مدن الماله بجميع أنحاء
العالم. وقد تم تقسيم طوكيو ديزن الند إل مناطق بما ف ذلك ذا كرايتر كنتري، مدينة مي تون، وورلد بازار، وفانتازي الند،
.وتومورو الند، وأدفنتشر الند، ووسترن الند

يونيفرسال ستوديوز ف سنغافورة

يونيفرسال ستوديوز سنغافورة الت تقع ف جزيرة سنتوسا تم بناؤها من قبل جنتنج جروب. وكان السبب الرئيس لبنائها هو
الستمال وتعزيز منتجعات سنتوسا ريسورتس وورلد إنترتاينمنت الترفيهية الضخمة. وتنقسم يونيفرسال استوديوز إل مناطق.
والمناطق السبعة ف يونيفرسال ستوديوز سنغافورة ه؛ هوليوود، وساي فاي سيت، ونيويورك، ولوست وورلد، ومدغشقر،
.وإنشنت إيجبت، وفار أواي

أوشن بارك ف هونج كونج

عادةً ما يزور أوشن بارك ف هونغ كونغ أكثر من خمسة ماليين زائر كل عام. وعادةً ما تبدأ الرحلة إل أوشن بارك باندفاع
األدرينالين نتيجة لالنتقال عبر سيارات الابل من فلوالند إل هيدالند. يمنك أيضا استشاف مناطق جذب مدهشة ف أوشن بارك
.هونج كونج مثل أتول ريف، وس جيل سبيتاكوالر، وذا جاينت باندا هابيتات، وأمازنج بيردس شو، وذا شارك أكواريوم

جنتنج هايالندز ف ماليزيا

يمنك الشروع ف رحلة مدهشه ف الطريق من العاصمة كوااللمبور إل جنتنج هايالندز الجميلة والت تعتبر مدينة الترفيه. جنتنج
توفر أفضل مهرب من متاعب وصخب المدينة. وعالوة عل ذلك، فإن درجة حرارة الريف الجبلية أمر يبعث عل االرتياح
الهواء الطلق ف والترحيب مما يعد أفضل من صيف كوااللمبور الذي يجعل الشخص يتصبب عرقا. بعض ركوبات التسلية ف
جنتنج هايالندز تشمل بايريت شيب، وذا سبينر، وذا سيلون سبيس شوت، ورولنج آند ثندر تراين، وكوركسرو. ولمحاكاة تجربة
الغوص ف السماء، يمنك زيارة جنتنج ساي فينتشر أو اذهب إل سنو وورلد ونتر واندرالند. يمنك دوماً االستمتاع بتجربة
.رائعة ف فالينج كوستر، وهو أول رولر كوستر من نوعه ف آسيا



حديقة الديناصورات ف الصين، مدينة تشانغتشو بمقاطعة جيانغسو

أقل من ساعتين عل متن قطار من شنغهاي، تقع حديقة الديناصورات المذهلة الموجودة ف قلب مدينة تشانغتشو والت بها
ملعب، وحديقة مائية، باإلضافة إل المتحف الذي هو بالامل يحتوي عل أشال من الزواحف الضخمة. يمنك أيضا أن تأخذ
جولة ف سفينة القراصنة الرائعة ف لوبارا، أو حت زيارة مدينة الديناصورات الغير تقليدية لعرض الفيل التايالندي الرائع.
.ولتحصل عل تجربة مختلفة، يمنك استشاف جزء من حديقة الديناصورات عل دراجة أو سوتر
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