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CHICAGO’S FIRST LADY • CRUISECHICAGO.COM رحالت

يفضل إجراء الحجوزات الُمسبقة!
 	E. Wacker Drive 112 في Chicago Riverwalk تفضل بزيارة شباك تذاكر

 	)S. Michigan Ave 224( اشترِ تذكرة من متجر مؤسسة شيكاغو المعمارية ومركز الرحالت

يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال واإلرشاد في الفندق محل إقامتك	 

تفضل بزيارة TicketMaster.com/RiverCruise أو اتصل على الرقم 1-800-982-2787	 

112 E. Wacker Drive (Michigan Ave. & Wacker Dr.)
 .233 N. Michigan Ave يتوفر موقف سيارات بأسعار مخفضة في

31 مارس - 12 أبريل األسبوع االفتتاحي 

اإلثنين إلى األحد: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 2 ظهراِ، 4 عصراِ

ِ أيام الخميس(  ِ )5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11 صباحا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5 مساءِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10 صباحا الجمعة إلى األحد: 9:30 صباحا

4 - 17 مايو أواخر الربيع 

ِ، 4 عصراِ ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ )11 صباحاِ أيام الخميس(، 12 ظهرا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أوائل الربيع  13 أبريل - 3 مايو

،ِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ أيام الخميس(، 12 ظهرا ِ، )11:30 صباحا ِ، 11 صباحا  االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 7:30 مساءِ  5:30 مساء

 ،ِ ِ، 12ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10:30 صباحا ِ، 10 صباحا ِ أيام السبت واألحد(، 9:30 صباحا  الجمعة إلى األحد: )9 صباحا
ِ أيام الجمعة واألحد( ِ )7:30 مساء ِ، 5:30 مساء ِ، 5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2:30 ظهرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا 12:30 ظهرا

18 مايو - 8 أكتوبر الصيف 

ِ، 3 عصرِا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5:30 مساءِ ِ، 5 مساء ِ، 4 مساء ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا الجمعة إلى األحد: 10 صباحا

9 - 28 أكتوبر أوائل الخريف 

ِ، 4 عصراِ ِ، 2 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

29 أكتوبر - 18 نوفمبر أواخر الخريف 

 إضافةِ إلى التكلفة:
الضريبة المِطبقة 44.48 دوالراً

7:30 مساًء رحلة الشفق 49.21 دوالراً باإلضافة إلى الضريبة المِطبقة

90 دقيقة 

18 مايو - 8 أكتوبر 
األحد - الجمعة في تمام الساعة 7:30 مساءً

اكتشف رحلتنا النهارية في ساعة الشفق 
السحرية. استمتع بالمناظر الخالبة عند مغيب 

شمس شيكاغو.

18 مايو - 8 أكتوبر
السبت واألحد في تمام الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بجولتنا األكثر شعبية في الصباح الباكر. 
تتوقف السفينة في ثالثة مناطق ذات طبيعة 

خالبة لتتيح لك التقاط صور مثالية!

CHICAGO’S FIRST LADY رحالت مؤسسة شيكاغو المعمارية النهرية على متن سفن

الرحالت الخاصة

ما يقوله عنا ضيوفنا!

 ال شك بأن القيام برحلة مؤسسة شيكاغو المعمارية على متن سفينة
Chicago’s First Lady أمراً ال بد منه بالنسبة للزوار الوافدين والمواطنين في 

شيكاغو. يروي موجهون متطوعون مدربون ومتحمسون للغاية – يدعون مرشدون - قصص 
مفصلة حول أنماط شيكاغو المعمارية المختلفة ويسردون قصص أولئك الذين صمموا 

وشيدوا المدينة. وهي تجربة لن تنسوها إطالقاً - ال مثيل لها!

 	 إنها الرحلة النهرية الوحيدة التي تشرف عليها مؤسسة شيكاغو المعمارية

 	 رحالت نهرية في جميع أفرع نهر شيكاغو الثالثة

 	 مقهى متكامل الخدمات واستراحات مجهزة جيداً على متن السفينة 

 	 تتوفر أسعار المجموعات والحجوزات - االتصال على الرقم 312-322-1130 
أو إرسال بريد إلكتروني إلى groupsales@architecture.org للمجموعات 

المؤلفة من أكثر من 10 أفراد.

تتوفر خدمات أسطول 
Chicago’s First Lady’s fleet للحفالت، 

وحفالت الزواج، ومناسبات الشركات الخاصة 
لمجموعات تصل إلى 250 ضيفاِ. 

تعرف على المزيد من خالل الموقع اإللكتروني  
.CruiseChicago.com

اكتشف القصص الكامنة خلف األبنية
على مدى ما يزيد عن 25 عاماً، تم تقديم الرحلة النهرية الخاصة بمؤسسة شيكاغو 

المعمارية على متن سفن Chicago’s First Lady من قبل مرشدين معتمدين من 
مؤسسة شيكاغو المعمارية إلى ماليين الزوار ومواطني شيكاغو، وجميعها على متن 

أسطول المدينة الفاخر.

مركز شيكاغو المعماري الجديد
الحضور إلى العنوان East Wacker Drive 111, صيف 2018

في هذا الصيف، تفتتح مؤسسة شيكاغو المعمارية مركزها الجديد، الذي يقع مباشرةً 

فوق مرسى الرحالت النهرية التابع للمؤسسة في شارع Michigan Avenue و
.East Wacker Drive

سيحتفل المركز باللمسات المعمارية وإبداعاته المذهلة. وسيضم المركز عروضاً 

جديدة تفاعلية، بما في ذلك نموذج لمدينة شيكاغو ثالثي األبعاد موسع وعرض مذهل 
لنموذج ناطحات السحاب. كما أنه بوابتك أيضاً إلى البرامج المثيرة وأكثر من 85 رحلة 

بقيادة مرشدين ومعلمين رائعين.

architecture.org/center اكتشف المزيد من خالل

رائعة! لقد كان المرشد واسع المعرفة واالطالع 
بشكل ال يصدق والمناظر من النهر ال مثيل لها!

القوارب فارهة وآمنة للغاية. لقد استقليت 
تلك القوارب ثالثة مرات، وأحب تلك الرحالت 

جداً!

إذا كنت تفعل شيئاً واحداً فقط في شيكاغو، فيجب أن يكون كذلك.

CHICAGO RIVERWALK   |    MICHIGAN AVE & WACKER DR   |   112 E WACKER DR

2018

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية 

المتطوعون المعتمدون لمئات الساعات 

التدريبية. يستمر تعليم المرشدين على مدار 
العام بالتوازي مع تقدم المشهد المعماري 

وسط المدينة.

أفضل رحلة مدينة قمت بها في حياتي! قضينا شهراً في أمريكا وكان وقت تلك 
الرحلة أفضل صبيحة أمضيناها.

مؤسسة شيكاغو المعمارية

الرحلة النهرية
Chicago’s First Lady رحالت نهرية على متن سفينة

اغو
األولى      رحلة شيك

تقييمات على  بناًء 
موقع وزوار  مستخدمي 

TRIPADVISOR

إمكانية وصول محدودي الحركة:

يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق المنحدر في شارع 
 .Wacker Driveو State Street

للحصول على معلومات اإلنزال على مستوى الممرات النهرية، يًرجى زيارة:  
CruiseChicago.com/accessibility

N. Michigan Avenue 233 :موقف سيارات

تتوفر مواقف للسيارات بأسعار مخفضة لمدة تصل إلى أربع ساعاتً وذلك 
عبر التحقق من شباك التذاكر.

التكلفة: 44.48 دوالراً + الضريبة المًطبقة

رحلة الشفق: 49.21 دوالراً  
+ الضريبة المًطبقة

المدة: 90 دقيقة

مكان المغادرة:

 Chicago Riverwalk
.E. Wacker Dr 112

).Michigan Ave. & Wacker Dr(
ابحث عن مظلتنا الزرقاء!
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CHICAGO’S FIRST LADY • CRUISECHICAGO.COM رحالت

يفضل إجراء الحجوزات الُمسبقة!
 	 E. Wacker Drive 112 في Chicago Riverwalk تفضل بزيارة شباك تذاكر

 	 )S. Michigan Ave 224( اشترِ تذكرة من متجر مؤسسة شيكاغو المعمارية ومركز الرحالت

 	 يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال واإلرشاد في الفندق محل إقامتك

 	 تفضل بزيارة TicketMaster.com/RiverCruise أو اتصل على الرقم 1-800-982-2787

112 E. Wacker Drive (Michigan Ave. & Wacker Dr.)
 .233 N. Michigan Ave يتوفر موقف سيارات بأسعار مخفضة في

األسبوع االفتتاحي 31 مارس - 12 أبريل

اإلثنين إلى األحد: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 2 ظهراِ، 4 عصراِ

االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ )5 مساءِ أيام الخميس( 
الجمعة إلى األحد: 9:30 صباحاِ، 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 11:30 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 1:30 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 3:30 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أواخر الربيع 4 - 17 مايو

االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ )11 صباحاِ أيام الخميس(، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أوائل الربيع  13 أبريل - 3 مايو

االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، )11:30 صباحاِ أيام الخميس(، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 1:30 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 3:30 عصراِ، 4 عصراِ،  
 5:30 مساءِ، 7:30 مساءِ

الجمعة إلى األحد: )9 صباحاِ أيام السبت واألحد(، 9:30 صباحاِ، 10 صباحاِ، 10:30 صباحاِ، 11 صباحاِ، 11:30 صباحاِ، 12ظهراِ،   
12:30 ظهراِ، 1 ظهراِ، 1:30 ظهراِ، 2 ظهراِ، 2:30 ظهراِ، 3 عصراِ، 3:30 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ، 5:30 مساءِ )7:30 مساءِ أيام الجمعة واألحد(

الصيف 18 مايو - 8 أكتوبر

االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصرِا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 11:30 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 1:30 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 3:30 عصراِ، 4 مساءِ، 5 مساءِ، 5:30 مساءِ

أوائل الخريف 9 - 28 أكتوبر

االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 2 ظهراِ، 4 عصراِ
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أواخر الخريف 29 أكتوبر - 18 نوفمبر

التكلفة:
إضافةِ إلى   

44.48 دوالراًالضريبة المِطبقة
7:30 مساًء رحلة الشفق 49.21 دوالراً باإلضافة إلى الضريبة المِطبقة

90 دقيقة 

18 مايو - 8 أكتوبر 
األحد - الجمعة في تمام الساعة 7:30 مساءً

اكتشف رحلتنا النهارية في ساعة الشفق 
السحرية. استمتع بالمناظر الخالبة عند مغيب 

شمس شيكاغو.

18 مايو - 8 أكتوبر
السبت واألحد في تمام الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بجولتنا األكثر شعبية في الصباح الباكر. 
تتوقف السفينة في ثالثة مناطق ذات طبيعة 

خالبة لتتيح لك التقاط صور مثالية!

CHICAGO’S FIRST LADY رحالت مؤسسة شيكاغو المعمارية النهرية على متن سفن

الرحالت الخاصة

ما يقوله عنا ضيوفنا!

 ال شك بأن القيام برحلة مؤسسة شيكاغو المعمارية على متن سفينة
Chicago’s First Lady أمراً ال بد منه بالنسبة للزوار الوافدين والمواطنين في 

شيكاغو. يروي موجهون متطوعون مدربون ومتحمسون للغاية – يدعون مرشدون - قصص 
مفصلة حول أنماط شيكاغو المعمارية المختلفة ويسردون قصص أولئك الذين صمموا 

وشيدوا المدينة. وهي تجربة لن تنسوها إطالقاً - ال مثيل لها!

إنها الرحلة النهرية الوحيدة التي تشرف عليها مؤسسة شيكاغو المعمارية	 

رحالت نهرية في جميع أفرع نهر شيكاغو الثالثة	 

مقهى متكامل الخدمات واستراحات مجهزة جيداً على متن السفينة 	 

تتوفر أسعار المجموعات والحجوزات - االتصال على الرقم 312-322-1130 	 
أو إرسال بريد إلكتروني إلى groupsales@architecture.org للمجموعات 

المؤلفة من أكثر من 10 أفراد.

تتوفر خدمات أسطول 
Chicago’s First Lady’s fleet للحفالت، 

وحفالت الزواج، ومناسبات الشركات الخاصة 
لمجموعات تصل إلى 250 ضيفاِ. 

تعرف على المزيد من خالل الموقع اإللكتروني  
.CruiseChicago.com

اكتشف القصص الكامنة خلف األبنية
على مدى ما يزيد عن 25 عاماً، تم تقديم الرحلة النهرية الخاصة بمؤسسة شيكاغو 

المعمارية على متن سفن Chicago’s First Lady من قبل مرشدين معتمدين من 
مؤسسة شيكاغو المعمارية إلى ماليين الزوار ومواطني شيكاغو، وجميعها على متن 

أسطول المدينة الفاخر.

مركز شيكاغو المعماري الجديد
الحضور إلى العنوان East Wacker Drive 111, صيف 2018

في هذا الصيف، تفتتح مؤسسة شيكاغو المعمارية مركزها الجديد، الذي يقع مباشرةً 

فوق مرسى الرحالت النهرية التابع للمؤسسة في شارع Michigan Avenue و
.East Wacker Drive

سيحتفل المركز باللمسات المعمارية وإبداعاته المذهلة. وسيضم المركز عروضاً 

جديدة تفاعلية، بما في ذلك نموذج لمدينة شيكاغو ثالثي األبعاد موسع وعرض مذهل 
لنموذج ناطحات السحاب. كما أنه بوابتك أيضاً إلى البرامج المثيرة وأكثر من 85 رحلة 

بقيادة مرشدين ومعلمين رائعين.

architecture.org/center اكتشف المزيد من خالل

رائعة! لقد كان المرشد واسع المعرفة واالطالع 
بشكل ال يصدق والمناظر من النهر ال مثيل لها!

القوارب فارهة وآمنة للغاية. لقد استقليت 
تلك القوارب ثالثة مرات، وأحب تلك الرحالت 

جداً!

إذا كنت تفعل شيئاً واحداً فقط في شيكاغو، فيجب أن يكون كذلك.

CHICAGO RIVERWALK   |    MICHIGAN AVE & WACKER DR   |   112 E WACKER DR

2018

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية 

المتطوعون المعتمدون لمئات الساعات 

التدريبية. يستمر تعليم المرشدين على مدار 
العام بالتوازي مع تقدم المشهد المعماري 

وسط المدينة.

أفضل رحلة مدينة قمت بها في حياتي! قضينا شهراً في أمريكا وكان وقت تلك 
الرحلة أفضل صبيحة أمضيناها.

مؤسسة شيكاغو المعمارية

الرحلة النهرية
Chicago’s First Lady رحالت نهرية على متن سفينة

رحلة شيكاغو

   
   

األولى
بناًء على تقييمات

مستخدمي وزوار موقع
TRIPADVISOR

إمكانية وصول محدودي الحركة:

يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق المنحدر في شارع 
 .Wacker Driveو State Street

 للحصول على معلومات اإلنزال على مستوى الممرات النهرية، يًرجى زيارة:
CruiseChicago.com/accessibility

N. Michigan Avenue 233 :موقف سيارات

تتوفر مواقف للسيارات بأسعار مخفضة لمدة تصل إلى أربع ساعاتً وذلك 
عبر التحقق من شباك التذاكر.

التكلفة: 44.48 دوالراً + الضريبة المًطبقة

 رحلة الشفق: 49.21 دوالراً
+ الضريبة المًطبقة

المدة: 90 دقيقة

مكان المغادرة:

 Chicago Riverwalk
.E. Wacker Dr 112

).Michigan Ave. & Wacker Dr(
ابحث عن مظلتنا الزرقاء!
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CHICAGO’S FIRST LADY • CRUISECHICAGO.COM رحالت

يفضل إجراء الحجوزات الُمسبقة!
 	E. Wacker Drive 112 في Chicago Riverwalk تفضل بزيارة شباك تذاكر

 	)S. Michigan Ave 224( اشترِ تذكرة من متجر مؤسسة شيكاغو المعمارية ومركز الرحالت

يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال واإلرشاد في الفندق محل إقامتك	 

تفضل بزيارة TicketMaster.com/RiverCruise أو اتصل على الرقم 1-800-982-2787	 

112 E. Wacker Drive (Michigan Ave. & Wacker Dr.)
 .233 N. Michigan Ave يتوفر موقف سيارات بأسعار مخفضة في

31 مارس - 12 أبريل األسبوع االفتتاحي 

اإلثنين إلى األحد: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 2 ظهراِ، 4 عصراِ

ِ أيام الخميس(  ِ )5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11 صباحا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5 مساءِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10 صباحا الجمعة إلى األحد: 9:30 صباحا

4 - 17 مايو أواخر الربيع 

ِ، 4 عصراِ ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ )11 صباحاِ أيام الخميس(، 12 ظهرا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أوائل الربيع  13 أبريل - 3 مايو

،ِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ أيام الخميس(، 12 ظهرا ِ، )11:30 صباحا ِ، 11 صباحا  االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 7:30 مساءِ  5:30 مساء

 ،ِ ِ، 12ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10:30 صباحا ِ، 10 صباحا ِ أيام السبت واألحد(، 9:30 صباحا  الجمعة إلى األحد: )9 صباحا
ِ أيام الجمعة واألحد( ِ )7:30 مساء ِ، 5:30 مساء ِ، 5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2:30 ظهرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا 12:30 ظهرا

18 مايو - 8 أكتوبر الصيف 

ِ، 3 عصرِا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5:30 مساءِ ِ، 5 مساء ِ، 4 مساء ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا الجمعة إلى األحد: 10 صباحا

9 - 28 أكتوبر أوائل الخريف 

ِ، 4 عصراِ ِ، 2 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

29 أكتوبر - 18 نوفمبر أواخر الخريف 

 إضافةِ إلى التكلفة:
الضريبة المِطبقة 44.48 دوالراً

7:30 مساًء رحلة الشفق 49.21 دوالراً باإلضافة إلى الضريبة المِطبقة

90 دقيقة 

18 مايو - 8 أكتوبر 
األحد - الجمعة في تمام الساعة 7:30 مساءً

اكتشف رحلتنا النهارية في ساعة الشفق 
السحرية. استمتع بالمناظر الخالبة عند مغيب 

شمس شيكاغو.

18 مايو - 8 أكتوبر
السبت واألحد في تمام الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بجولتنا األكثر شعبية في الصباح الباكر. 
تتوقف السفينة في ثالثة مناطق ذات طبيعة 

خالبة لتتيح لك التقاط صور مثالية!

CHICAGO’S FIRST LADY رحالت مؤسسة شيكاغو المعمارية النهرية على متن سفن

الرحالت الخاصة

ما يقوله عنا ضيوفنا!

 ال شك بأن القيام برحلة مؤسسة شيكاغو المعمارية على متن سفينة
Chicago’s First Lady أمراً ال بد منه بالنسبة للزوار الوافدين والمواطنين في 

شيكاغو. يروي موجهون متطوعون مدربون ومتحمسون للغاية – يدعون مرشدون - قصص 
مفصلة حول أنماط شيكاغو المعمارية المختلفة ويسردون قصص أولئك الذين صمموا 

وشيدوا المدينة. وهي تجربة لن تنسوها إطالقاً - ال مثيل لها!

 	 إنها الرحلة النهرية الوحيدة التي تشرف عليها مؤسسة شيكاغو المعمارية

 	 رحالت نهرية في جميع أفرع نهر شيكاغو الثالثة

 	 مقهى متكامل الخدمات واستراحات مجهزة جيداً على متن السفينة 

 	 تتوفر أسعار المجموعات والحجوزات - االتصال على الرقم 312-322-1130 
أو إرسال بريد إلكتروني إلى groupsales@architecture.org للمجموعات 

المؤلفة من أكثر من 10 أفراد.

تتوفر خدمات أسطول 
Chicago’s First Lady’s fleet للحفالت، 

وحفالت الزواج، ومناسبات الشركات الخاصة 
لمجموعات تصل إلى 250 ضيفاِ. 

تعرف على المزيد من خالل الموقع اإللكتروني  
.CruiseChicago.com

اكتشف القصص الكامنة خلف األبنية
على مدى ما يزيد عن 25 عاماً، تم تقديم الرحلة النهرية الخاصة بمؤسسة شيكاغو 

المعمارية على متن سفن Chicago’s First Lady من قبل مرشدين معتمدين من 
مؤسسة شيكاغو المعمارية إلى ماليين الزوار ومواطني شيكاغو، وجميعها على متن 

أسطول المدينة الفاخر.

مركز شيكاغو المعماري الجديد
الحضور إلى العنوان East Wacker Drive 111, صيف 2018

في هذا الصيف، تفتتح مؤسسة شيكاغو المعمارية مركزها الجديد، الذي يقع مباشرةً 

فوق مرسى الرحالت النهرية التابع للمؤسسة في شارع Michigan Avenue و
.East Wacker Drive

سيحتفل المركز باللمسات المعمارية وإبداعاته المذهلة. وسيضم المركز عروضاً 

جديدة تفاعلية، بما في ذلك نموذج لمدينة شيكاغو ثالثي األبعاد موسع وعرض مذهل 
لنموذج ناطحات السحاب. كما أنه بوابتك أيضاً إلى البرامج المثيرة وأكثر من 85 رحلة 

بقيادة مرشدين ومعلمين رائعين.

architecture.org/center اكتشف المزيد من خالل

رائعة! لقد كان المرشد واسع المعرفة واالطالع 
بشكل ال يصدق والمناظر من النهر ال مثيل لها!

القوارب فارهة وآمنة للغاية. لقد استقليت 
تلك القوارب ثالثة مرات، وأحب تلك الرحالت 

جداً!

إذا كنت تفعل شيئاً واحداً فقط في شيكاغو، فيجب أن يكون كذلك.
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يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية 

المتطوعون المعتمدون لمئات الساعات 

التدريبية. يستمر تعليم المرشدين على مدار 
العام بالتوازي مع تقدم المشهد المعماري 

وسط المدينة.

أفضل رحلة مدينة قمت بها في حياتي! قضينا شهراً في أمريكا وكان وقت تلك 
الرحلة أفضل صبيحة أمضيناها.

مؤسسة شيكاغو المعمارية

الرحلة النهرية
Chicago’s First Lady رحالت نهرية على متن سفينة

اغو
األولى      رحلة شيك

تقييمات على  بناًء 
موقع وزوار  مستخدمي 

TRIPADVISOR

إمكانية وصول محدودي الحركة:

يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق المنحدر في شارع 
 .Wacker Driveو State Street

للحصول على معلومات اإلنزال على مستوى الممرات النهرية، يًرجى زيارة:  
CruiseChicago.com/accessibility

N. Michigan Avenue 233 :موقف سيارات

تتوفر مواقف للسيارات بأسعار مخفضة لمدة تصل إلى أربع ساعاتً وذلك 
عبر التحقق من شباك التذاكر.

التكلفة: 44.48 دوالراً + الضريبة المًطبقة

رحلة الشفق: 49.21 دوالراً  
+ الضريبة المًطبقة

المدة: 90 دقيقة

مكان المغادرة:

 Chicago Riverwalk
.E. Wacker Dr 112

).Michigan Ave. & Wacker Dr(
ابحث عن مظلتنا الزرقاء!
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CHICAGO’S FIRST LADY • CRUISECHICAGO.COM رحالت

يفضل إجراء الحجوزات الُمسبقة!
 	E. Wacker Drive 112 في Chicago Riverwalk تفضل بزيارة شباك تذاكر

 	)S. Michigan Ave 224( اشترِ تذكرة من متجر مؤسسة شيكاغو المعمارية ومركز الرحالت

يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال واإلرشاد في الفندق محل إقامتك	 

تفضل بزيارة TicketMaster.com/RiverCruise أو اتصل على الرقم 1-800-982-2787	 

112 E. Wacker Drive (Michigan Ave. & Wacker Dr.)
 .233 N. Michigan Ave يتوفر موقف سيارات بأسعار مخفضة في

31 مارس - 12 أبريل األسبوع االفتتاحي 

اإلثنين إلى األحد: 10 صباحاِ، 12 ظهراِ، 2 ظهراِ، 4 عصراِ

ِ أيام الخميس(  ِ )5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11 صباحا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5 مساءِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10 صباحا الجمعة إلى األحد: 9:30 صباحا

4 - 17 مايو أواخر الربيع 

ِ، 4 عصراِ ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحاِ )11 صباحاِ أيام الخميس(، 12 ظهرا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

أوائل الربيع  13 أبريل - 3 مايو

،ِ ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ أيام الخميس(، 12 ظهرا ِ، )11:30 صباحا ِ، 11 صباحا  االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 7:30 مساءِ  5:30 مساء

 ،ِ ِ، 12ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا ِ، 10:30 صباحا ِ، 10 صباحا ِ أيام السبت واألحد(، 9:30 صباحا  الجمعة إلى األحد: )9 صباحا
ِ أيام الجمعة واألحد( ِ )7:30 مساء ِ، 5:30 مساء ِ، 5 مساء ِ، 4 عصرا ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2:30 ظهرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا 12:30 ظهرا

18 مايو - 8 أكتوبر الصيف 

ِ، 3 عصرِا ِ، 2 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
ِ، 5:30 مساءِ ِ، 5 مساء ِ، 4 مساء ِ، 3:30 عصرا ِ، 3 عصرا ِ، 2 ظهرا ِ، 1:30 ظهرا ِ، 1 ظهرا ِ، 12 ظهرا ِ، 11:30 صباحا ِ، 11 صباحا الجمعة إلى األحد: 10 صباحا

9 - 28 أكتوبر أوائل الخريف 

ِ، 4 عصراِ ِ، 2 ظهرا ِ، 12 ظهرا االثنين إلى الخميس: 10 صباحا
الجمعة إلى األحد: 10 صباحاِ، 11 صباحاِ، 12 ظهراِ، 1 ظهراِ، 2 ظهراِ، 3 عصراِ، 4 عصراِ، 5 مساءِ

29 أكتوبر - 18 نوفمبر أواخر الخريف 

 إضافةِ إلى التكلفة:
الضريبة المِطبقة 44.48 دوالراً

7:30 مساًء رحلة الشفق 49.21 دوالراً باإلضافة إلى الضريبة المِطبقة

90 دقيقة 

18 مايو - 8 أكتوبر 
األحد - الجمعة في تمام الساعة 7:30 مساءً

اكتشف رحلتنا النهارية في ساعة الشفق 
السحرية. استمتع بالمناظر الخالبة عند مغيب 

شمس شيكاغو.

18 مايو - 8 أكتوبر
السبت واألحد في تمام الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بجولتنا األكثر شعبية في الصباح الباكر. 
تتوقف السفينة في ثالثة مناطق ذات طبيعة 

خالبة لتتيح لك التقاط صور مثالية!

CHICAGO’S FIRST LADY رحالت مؤسسة شيكاغو المعمارية النهرية على متن سفن

الرحالت الخاصة

ما يقوله عنا ضيوفنا!

 ال شك بأن القيام برحلة مؤسسة شيكاغو المعمارية على متن سفينة
Chicago’s First Lady أمراً ال بد منه بالنسبة للزوار الوافدين والمواطنين في 

شيكاغو. يروي موجهون متطوعون مدربون ومتحمسون للغاية – يدعون مرشدون - قصص 
مفصلة حول أنماط شيكاغو المعمارية المختلفة ويسردون قصص أولئك الذين صمموا 

وشيدوا المدينة. وهي تجربة لن تنسوها إطالقاً - ال مثيل لها!

 	 إنها الرحلة النهرية الوحيدة التي تشرف عليها مؤسسة شيكاغو المعمارية

 	 رحالت نهرية في جميع أفرع نهر شيكاغو الثالثة

 	 مقهى متكامل الخدمات واستراحات مجهزة جيداً على متن السفينة 

 	 تتوفر أسعار المجموعات والحجوزات - االتصال على الرقم 312-322-1130 
أو إرسال بريد إلكتروني إلى groupsales@architecture.org للمجموعات 

المؤلفة من أكثر من 10 أفراد.

تتوفر خدمات أسطول 
Chicago’s First Lady’s fleet للحفالت، 

وحفالت الزواج، ومناسبات الشركات الخاصة 
لمجموعات تصل إلى 250 ضيفاِ. 

تعرف على المزيد من خالل الموقع اإللكتروني  
.CruiseChicago.com

اكتشف القصص الكامنة خلف األبنية
على مدى ما يزيد عن 25 عاماً، تم تقديم الرحلة النهرية الخاصة بمؤسسة شيكاغو 

المعمارية على متن سفن Chicago’s First Lady من قبل مرشدين معتمدين من 
مؤسسة شيكاغو المعمارية إلى ماليين الزوار ومواطني شيكاغو، وجميعها على متن 

أسطول المدينة الفاخر.

مركز شيكاغو المعماري الجديد
الحضور إلى العنوان East Wacker Drive 111, صيف 2018

في هذا الصيف، تفتتح مؤسسة شيكاغو المعمارية مركزها الجديد، الذي يقع مباشرةً 

فوق مرسى الرحالت النهرية التابع للمؤسسة في شارع Michigan Avenue و
.East Wacker Drive

سيحتفل المركز باللمسات المعمارية وإبداعاته المذهلة. وسيضم المركز عروضاً 

جديدة تفاعلية، بما في ذلك نموذج لمدينة شيكاغو ثالثي األبعاد موسع وعرض مذهل 
لنموذج ناطحات السحاب. كما أنه بوابتك أيضاً إلى البرامج المثيرة وأكثر من 85 رحلة 

بقيادة مرشدين ومعلمين رائعين.

architecture.org/center اكتشف المزيد من خالل

رائعة! لقد كان المرشد واسع المعرفة واالطالع 
بشكل ال يصدق والمناظر من النهر ال مثيل لها!

القوارب فارهة وآمنة للغاية. لقد استقليت 
تلك القوارب ثالثة مرات، وأحب تلك الرحالت 

جداً!

إذا كنت تفعل شيئاً واحداً فقط في شيكاغو، فيجب أن يكون كذلك.

CHICAGO RIVERWALK   |    MICHIGAN AVE & WACKER DR   |   112 E WACKER DR

2018

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية 

المتطوعون المعتمدون لمئات الساعات 

التدريبية. يستمر تعليم المرشدين على مدار 
العام بالتوازي مع تقدم المشهد المعماري 

وسط المدينة.

أفضل رحلة مدينة قمت بها في حياتي! قضينا شهراً في أمريكا وكان وقت تلك 
الرحلة أفضل صبيحة أمضيناها.

مؤسسة شيكاغو المعمارية

الرحلة النهرية
Chicago’s First Lady رحالت نهرية على متن سفينة

اغو
األولى      رحلة شيك

تقييمات على  بناًء 
موقع وزوار  مستخدمي 

TRIPADVISOR

إمكانية وصول محدودي الحركة:

يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق المنحدر في شارع 
 .Wacker Driveو State Street

للحصول على معلومات اإلنزال على مستوى الممرات النهرية، يًرجى زيارة:  
CruiseChicago.com/accessibility

N. Michigan Avenue 233 :موقف سيارات

تتوفر مواقف للسيارات بأسعار مخفضة لمدة تصل إلى أربع ساعاتً وذلك 
عبر التحقق من شباك التذاكر.

التكلفة: 44.48 دوالراً + الضريبة المًطبقة

رحلة الشفق: 49.21 دوالراً  
+ الضريبة المًطبقة

المدة: 90 دقيقة

مكان المغادرة:

 Chicago Riverwalk
.E. Wacker Dr 112

).Michigan Ave. & Wacker Dr(
ابحث عن مظلتنا الزرقاء!



AQUAWILLIS TOWER

مجموعة بسيطة من أبرز المعالم السياحية من بين أكثر من 50 معلماً في جولتنا السياحية الحائزة على جوائز

احصل على تذاكرك اآلن من TicketMaster.com/RiverCruise أو اتصل على الرقم 1-800-982-2787

MARINA CITY 333 WEST WACKER150 NORTH RIVERSIDE

ال تنَس زيارة الحانة! تتوفر وجبات سريعة، وبيرة، ونبيذ، وكوكتيالت، وعصير 
الليمون حيث يمكنك شراؤها في أي وقت أثناء رحلتك.

نصائح حول الجولة السياحية

اشترً التذاكر مسبقاً! غالباً ما يتم 	 
بيع جميع التذاكر

استخدم التذاكر اإللكترونية بدل 	 
الورقية

استلم التذاكر "مسبقة الحجز" من 	 
نافذة بيع التذاكر الخاصة بنا

احرص على الوصول قبل موعد انطالق 	 
الرحلة بمدة 30 دقيقة

أماكن الجلوس في الهواء الطلق  	 
مضمونة

صالونات داخلية مكيفة 	 

جميع المقاعد مخصصة للجلوس 	 
العام )ليس هنالك مقاعد 

مخصصة(

يجب أن يحصل جميع المسافرين 	 
بما في ذلك األطفال على تذاكر

تنطلق الرحالت في الجو الماطر أو 	 
الصحو؛ ال يتم االسترداد أو التبديل

تحقق من مكتب المغادرة للحصول 	 
على معلومات االنتظار في الصف

أحضر واقي الشمس )متاحً للشراء 	 
في الحانة إذا نسيت جلبه!(

أحضر نظارات شمسية، أو واقً، أو 	 
غطاء فقد تحجب الشمس رؤية 

األبنية.

الجلوس والنصائح التذاكر والوصول

Gateway Center
1 and 2

100 N. Riverside 
Plaza (Boeing)

Erie Park

Historic Montgomery 
Ward Complex

Goose Island
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333 West Wacker150 N. Riverside

Civic Opera House 
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Willis Tower
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Aon Building
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Park

Art Institute
of Chicago
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NBC Tower
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Chicago Tribune 
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 الدوران حول 

River City

الدوران حول 
مصب

نهر شيكاغو

 رحالت نهرية على متن سفينة
Chicago’s First Lady

Chicago Riverwalk 
(Michigan Ave. & Wacker Dr.)

224 S. Michigan Ave.  |  المتجر ومركز الرحالت
"L" نقدم جوالت سيراً على األقدام، وجوالت بالحافلة، و جوالت 

 ومعارض وبرامج على مدار العام!
،111 E. Wacker Dr. االنتقال إلى المقر الجديد في 

صيف 2018!

اكتشف شيكاغو

نقطة الوقوف األولى ألي رحلة إلى شيكاغو!
 احجز مقعدك وال تفوت رحلة رائعة تظهر الروعة الجمالية لفروع نهر

شيكاغو الثالث.

@CFLcruises

#CFLcruises #CAFcruise

111 East Wacker Dr.
 منزل المستقبل من 

 مركز شيكاغو المعماري،
قريباً في صيف 2018!


