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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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> Cafe Kudu .................... DC
> Candy Crossing .............. LC
> Carousel Cafe ................W
> East Refreshments ....... HH
> Hippo Hideaway ...........RE
> Ice Cream Oasis ............ LC
> Lakeside Cafe ............... LC
 > Pineapple Paradise ....DC, LC

> Ray’s Snack Shack 
(  LC

> River Camp Cafe ............RE
> Safari Grill ..................... LC
> Scoops ........................ DC 
> Starbucks ...................... LC 
> Sweet & Salty Company LC
> Tundra Treats  ............... LC
> Wild Lemons ..................W

  

> Wildlife Ranger Station..RE
> Safari Shop  .................. LC
> Treetop Shop ............... DC
> The Wild Outpost ...........W

> P&P Provisions ..............W
> The Bear Market .............W
 > Phil’s Trading Company ....W

> Tropical Traders ............. LC  
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة

ACS

The Wild

ACS

>
>

>
>

>
>
>
>

>
>

>
>

 >

>
>

>

>
>
>

>
>
>

>>

معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
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مدخل
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خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
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90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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وسياسات حديقة حيوان سانت لويس قواعد
يُحظر ما ييل من أجل سالمة 

ورفاهية حيواناتنا وضيوفنا:

يرجى مالحظة السياسات التالية:

استخدام منتجات التبغ، �ا يف ذلك السجائر اإللكرتونية
الكالب أو الحيوانات األليفة األخرى (يُسمح باستخدام حيوانات الخدمة، ما 
عدا يف بيت الظباء ومستنقع الرسو).  الكالب التي تتمثل وظيفتها الوحيدة 

يف توف¦ الراحة أو الدعم العاطفي غ¦ مؤهلة كحيوانات خدمة �وجب قانون 
األمريكي° ذوي اإلعاقة وال يُسمح بها داخل حديقة الحيوان. 

الزالجات، أو ألواح التزلج، أو حذاء التزلج إطعام الحيوانات
بنصل العجالت، أو  السكوتر

مؤرشات الليزر
الطائرات املُس¦ة

الزجاجات الزجاجية

ارتداء زي أو قناع 
يخفي الوجه بالكامل 

إذا كان عمر الزائر أكرب من 13 عاًما
البالونات

دخول األماكن غ¦ العامة
األسلحة النارية واألسلحة (حتى 

لو كان لديك ترصيح 
حمل سالح مخفي)

يجب أن يكون األطفال الذين تقل أعÊرهم عن ١٤ عاًما برفقة شخص بالغ أو لديهم 
مرافق بالغ يف حديقة الحيوان (الرحالت امليدانية، وما إىل ذلك).

يتطلب ارتداء املالبس املناسبة للعائلة (بدون ألفاظ نابية أو صور غ¦ مالءمة).
يجب ارتداء قمصان وأحذية.

قد تلتقط حديقة الحيوان صوًرا لحفلتك أثناء زيارتك اليوم.
Óكن استخدام هذه الصور بواسطة حديقة الحيوان لكل من املنشورات الداخلية والعامة،

�ا يف ذلك موقع الويب الخاص بحديقة الحيوان ووسائل التواصل االجتÊعي. 
يُسمح بتصوير مقاطع الفيديو الشخصية والتصوير الفوتوغرايف، 

 ولكن برشط أال يعرقل ذلك تجربة الزائر لآلخرين.
يجب أن يوافق قسم العالقات العامة يف حديقة الحيوان 

مسبًقا عىل تصوير الطالب / التصوير لألغراض التجارية.
يُحظر توزيع أي إعالنات، أو منشورات، أو منتجات، 

أو استجداء األموال أو التعهدات باملساهÊت داخل ملكية حديقة الحيوان.
عربات األطفال واملمتلكات الشخصية األخرى التي تُرتك دون رقابة 

تكون عىل مسؤولية املالك. 

دراجات السيجواي، ألواح التزلج الكهربائية

الدراجات الهوائية (تتوافر أماكن
 صف الدراجات عند املداخل)

ال يُقصد من القواعد والسياسات املدرجة هنا أن تكون 
�ثابة قاÞة شاملة لجميع القواعد والسياسات. راجع قسم املوارد البرشية 

ملزيد من املعلومات.

 التذاكر وأساور املعصم غ¦ قابلة لالسرتداد.
 حديقة الحيوان ليست مسؤولة عن اسرتداد املشرتيات يف حالة الطقس العاصف، أو 

أوقات انتظار معاà الجذب، أو أوقات اإلغالق املبكرة أو املناسبات الخاصة.

إذا رأيت أي نشاط مشبوه عىل أرايض حديقة الحيوان، يرجى االتصال 
بقسم األمن عىل رقم 646-4669 (314).
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو
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املاء، آكل النمل

بيت الحرشات
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مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة
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معلومات عامة
أماكن تناول الطعام*

الدليلليك سايد كروسينجركن االستكشافحافة النهر

أماكن تناول الطعام*

للحصول عىل قوائم تريض جميع األذواق، تفّضل بزيارة أماكن املرطبات لدينا:

للحصول عىل سلع مميزة عالية الجودة ذات أشكال 
حيوانية، تفضل بزيارة:

DC ..........................مقهى كودو

وحيد القرن األسود، خنزير 
املاء، آكل النمل

بيت الحرشات

الربمائيات 
والزواحف

HH ........................ التمساح األمري�
HH .................. † سلحفاة غاالباغوس
HH ............................. †الكوبرا امللك

الدببة
RE................................ دب أبو نظارة
W................................... الدب األشيب

RE..................................†دب الشمس
W.................................†الدب القطبي

القطط الكب£ة
RR..............................†األسد اإلفريقي
RR......................................†فهد آمور
RR...................................... †ر آمور¦
RR....................................†فهد الشيتا
RR..................................... †الجاجوار
RR......................................فهد البوما
RR......................................... الرسفال
RR.................................... †ر الثلوج¦

الطيور
HH ................................النرس األصلع

W.......................... فالمنغو الكاريبي

W................................. البفن املقرن

W......................... †بطريق همبولت

RR..........................................النعام

LC ................................. بجعة البوق

الديناصورات
DC................................. قنديل البحر

ثعالب ماء 

DC............................ أمريكا الش±لية

DC.......................... †شياط³ تس±نيا

الصور بواسطة روجر براندت، ودان يوهانس، وراي ميباوم، 

وديفيد مºيت، وجول³ تولر وروبن وينكل±ن

نو 
أفي

بتون 
هام

طريق ويلز

مدخل

مدخل

و 
فين

م أ
تا

مخرج

مخرج

س 
ور

نك
كو

ق 
ري

ط

خدمات الضيوف

مفتاح الخريطة

دورة املياه العائليةالطعاماملعلومات

محطات السكة الحديدمحطات الحافالتماكينة الرصاف اآليل

اإلسعافات األولية

ADA - ممر سهل الوصولÇالسال

محطة تغيº مالبس الكبارغرفة الرضاعة

الح±مات

منحدر / مدخل يسهل الوصول إليهصعب لكن يتعّذر تجاوزه

AEDعضوية حديقة الحيوان

املنطقة الهادئة

مسار القطار     واالتجاهممرات غº عامة

موقع استشعاري شامل

استئجار الكرايس املتحركة/عربات األطفالمعاÇ الجذبالهدايا

الرباري

الصخور الحمراءالتل التاريخيالرباريليك سايد كروسينج ركن االستكشاف حافة النهر

ACS

املرسح رباعي األبعاد

خيمة األحداث

مقهى
ليك سايد

املدخل
Õالجنو

ساحة االنتظار الجنوبية
US40 / I-64 بجوار

مسموح باملركبات الكب£ة
أقل من 24 بوصة
(توافر محدود)

محطة 
اإلسعافات األولية

محمية
األحصنة الدوارة

املدخل
الش±يل

ريفر كامب

عاÇ األحياء

التل التاريخي

الصخور الحمراء

ليك سايد كروسينج
ركن االستكشاف

حافة النهر

ون
مت

ها
 9

0

90 هامتون

90 هامتون

ت 
طريق فاين آر

طريق جوفر¦نت 

طريق واشنطن

الثدييات الحافرية
RE........................ †وساºخنزير باب
RE................. †³الجمل ذو السنام
RE.................. †وحيد القرن األسود
RE.............. †ح±ر غريفي الوحيش
RE................ †غزال الكودو األصغر
RE..................... †فرس النهر النييل
RE.................................... †األكاب
RE....................... †الزرافة الشبكية
RE............................. †غزال سبيك
RE................................... †الطاكن

القطط الكب£ة
DC.......................................النحل
DC...................................الخنافس
DC..................................الفراشات
DC...............................الالفقاريات
DC...................................ºالرصاص
DC............................... فرس النبي
DC....................................العقارب
DC....................................العناكب

الرئيسّيات
قرد العنكبوت 

HH ...........................†أسود اليد
W................................ †الشمبانزي
HH .................... †سيفاكا كوكرييل
HH .................... †قرد رأس القطن
HH ............... †قرد فرانسوا النجور
HH ................. †قرد األسد الذهبي
HH ................ †ليمور حلقي الذيل
W........... †إنسان الغاب السومطري

غوريال 

W..................... †السهول الغربية

القطط الكب£ة
RE......................... †الفيل اآلسيوي

كلب املروج 
W................................ أسود الذيل
LC .................. أسد بحر كاليفورنيا
RE............................. النمس القزم
RE.............. †الكلب الربي األفريقي
RR........................... الكنغر األحمر
W.......................... †الباندا الحمراء
RE............................. الضبع املرقط

صوت أسد البحر

البط، اإلوز، البجع

الراي اللساع يف الكاريبي
(موسمي)

مقهى ليك سايد
واحة اآليس كريم،

كاندي كروسينج، ستاربكس

مكتب االستقبال، األمن/
املفقودات، االستئجارات

متجر سفاري للهدايا

الديناصورات (موسمي):

> الديناصورات املتحركة
> شياط³ تس±نيا 

> ثعالب النهر

 عاÆ األحياء
> مكتب االستقبال

> االستئجار
> مقهى كودو

> متجر تري توب
> اإلدارة التعليمية

> معرض الصور التعليمي

فهد الشيتا، الضبع،
النمس القزم

دب أبو نظارة،
 دب الشمس

الفيل اآلسيوي

فرس النهر، خنزير النهراألحمر

الكلب الربي األفريقي

مخفوق سناك راي
LC .............(ال يسبب الحساسية) LC .....................كاندي كروسينج

W........................مقهى كاروسيل
HH ..................املرطبات الرشقية
RE .....................ملجأ فرس النهر

RE...................مقهى ريفر كامب
LC .........................سفاري جريل
DC ...............................سكوبس
LC ..............................ستاربكس
LC .........رشكة سويت آند سولتي
LC ...........................حلوى تندرا
W...........................وايلد ليمونز

W.................بروفيجنز Õ آند Õ

W.................رشكة فيل التجارية
W.........................ماركت ºذا ب

LC ................تروبيكال تريدارز

LC ..................واحة اآليس كريم
LC ....................مقهى ليك سايد
DC, LC.................جنة األناناس

RE....محطة حارس الحياة الربية
LC ..................... متجر سفاري
DC ..................متجر تري توب
W..............ذا وايد آوت بوست

…RE: حافة النهر
…DC: ركن االستكشاف

…RE: حافة النهر…LC: ليك سايد كروسينج
…DC: ركن االستكشاف

 †معرضة للخطر يف الربية…LC: ليك سايد كروسينج
*حسب± تسمح حالة الطقس والفصل

**األطفال أقل من سنت³ مجانًا

كُن لطيًفا
من فضلك ال تضايق أو تزعج حيواناتنا.

إذا رأيت شخًصا يضايق الحيوانات 
أو يفعل شيئًا غº آمن، يرجى االتصال عىل:

KIND (5463 (314)-646) وأبلغ 
موظفي األمن بالحدث.

…W: الرباري
…HH: التل التاريخي

…HH: التل التاريخي…RR: الصخور الحمراء
…W: الرباري

…RR: الصخور الحمراء

الصخور الحمراء

بلد القطط الكبºة

الجمل، الح±ر الوحيش، غزال 
مها أبو عدس

الطاكن، الح±ر الربي الصومايل،
الظباء

بيت الظباء، الزرافة، 
األكاب، النعامة، الكنغر،

خنزير بابºوسا

التل التاريخي

بيت الطيور، حديقة الطيور

بيت الزواحف والربمائيات

املرسح رباعي األبعاد

بيت الرئيسيّات
مسارات مظلة الرئيسيّات

1904 ºقفص الطيور العاملي الكب
ومستنقع الرسو

الرباري

الدب القطبي، 
تلة الدب األشيب

ساحل البطريق والبفن

الفالمينغو

كلب املروج، الباندا الحمراء

محطة اإلسعافات األولية

غابة القردة،
األحراج الهشة


