
 يفضل إجراء الحجوزات المسبقة!
4 طرق لشراء التذكرة

  تفضل بزيارة شباك التذاكر 1
)112 E. Wacker Dr.(

2  Chicago Architecture اشتري تذكرة من 
 Center "مركز شيكاغو المعماري" 

 يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال  3
واإلرشاد في الفندق الخاص بك

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لحجز تذكرتك  4
 أو يمكنك االتصال بنا على رقم هاتف

1-800-982-2787

للترقية إلى مركز  5 الرحلة النهرية
46.29

باإلضافة إلى الضريبة

 تبدء أسعار
التذاكر بـ 

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة
 وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك

 للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

ARCHITECTURECRUISE.COM • رحالت شيكاغو فيرست ليدى)MICHIGAN AVE & WACKER DR.( شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

 22 مايو - 12 أكتوبر 
يومياً في الساعة 5:30 و7:30 مساًء

 13 أكتوبر - 1 نوفمبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 5:30 مساًء

استمتع بتجربة أجمل ما تقدمه رحالتنا النهارية 
في المساء مع أضواء المدينة الساحرة! استرخ مع 

كأس الكوكتيل اللذيذ واستمتع بمشاهدة رحيل ضوء 
الشمس الذي يكشف عن سحر خاص ومميز لمدينة 

شيكاغو بأضوائها الليلية المتميزة.

23 مايو - 11 أكتوبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بالجولة ذائعة الصيت في ضوء الصباح 
الباكر. تتوقف الباخرة عند ثالث نقاط ذات مشاهد 

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

الرحالت المعمارية الخاصة

الرحالت النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى أيًضا خدماته 
إلقامة الحفالت الخاصة واألفراح والفعاليات 

المؤسسية للمجموعات حتى 250 ضيفًا. 

َّف على مزيٍد من المعلومات عبر: تعر  
CruiseChicago.com

ماذا يقولون عنا!

واحدة من "أروع" سبع رحالت نهرية في العالم بأسره"
- مجلة READER’S DIGEST )ريدرز دايجست(

أفضل طريقة على اإلطالق يمكنك بها  
استكشاف مدينة شيكاغو ورؤية  

أهم معالمها"
- کوندي نست ترافيلر

أسلوب سرد ذكي وخفيف ومتقد  
لتاريخ شيكاغو المعماري"

- هافينجتون بوست

طريقة فريدة للغاية الستكشاف المدينة"
- فوربس

 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة

 	 تُْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو

 	 صالون بمستوى أقل مزود بإمكانية التحكم في درجة الحرارة مع ركن للمشروبات كامل الخدمة

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف ).E. WACKER DR 112( | جادة ميتشيغان، واكر درايف.

)111 E. WACKER DR.( موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف

 بناًء على آراء مستخدمي 
TRIPADVISOR

في شيكاغو
الرحـــلة األولى 

جولة معمارية رسمية في شيكاغو
سواء كنت من زوار مدينة شيكاغو أو من سكانها، ال يمكنك تفويت فرصتك الذهبية في القيام برحلة نهرية 

 )Chicago Architecture Foundation Center( مذهلة مع مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
على متن سفن Chicago’s First Lady "شيكاغو فيرست ليدي". حيث يروي موجهون ومتطوعون 

متحمسون ومدربون على أعلى مستوى تاريخ األسلوب والنمط المعماري لمباني مدينة شيكاغو المختلفة بشكل 
مفصل وشيق، مصحوباً بأجمل وأمتع القصص حول أصحاب الفضل ممن قاموا ببناء وتشييد هذه التحفة 

المعمارية الخالدة. إنها تجربة لن تُنسى وال يوجد لها مثيل!

إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق منحدر المشاة المتوافق 
 State في تقاطع شارع )ADA( مع معايير قانون األمريكيين محدودي الحركة

مع .Wacker Dr أو يمكنك استخدام خدمة اإلنزال على مستوى الممرات النهرية.
cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات
 .)111 E. Wacker Dr.( موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف

cruisechicago.com/parking .يتعين الحصول على المصادقة

التكلفة
تبدء أسعار التذاكر بـ 46.29 دوالراً •
األطفال تحت سن الثالثة: 23.62 دوالراً •  

باإلضافة إلى الضريبة

المدة
90 دقيقة

مكان االنطالق
112 إيست. واكر درايف.  

 Chicago Riverwalk يمكن الوصول إلى  
عن طريق السلم الموجود في الركن الشمالي الشرقي  
Wacker Dr.و Michigan Ave. من تقاطع

رحالت نهرية تسرد التاريخ المعماري

المجموعات المكونة من 10 أفراد وأكثر
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

1130-322-312 أو أرسل بريد إلكتروني إلى للمجموعات التي تزيد عن 10 أفراد 
groupsales@architecture.org

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة

وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك 
للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

التقي باألسطول

CHICAGO’S FIRST LADY CHICAGO’S FAIR LADY CHICAGO’S LEADING LADY CHICAGO’S CLASSIC LADY CHICAGO’S EMERALD LADY

Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr. 
architecture.org | @chiarchitecture

CHICAGO ARCHITECTURE CENTER "مركز شيكاغو المعماري"
يتمتع Chicago Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" بموقع متميز يطل 

على مرسى رحالتنا النهرية باإلضافة معارض مذهلة تمتد على طول طابقين كاملين. ويتضمن 
هذا المعلم الجديد الذي حصد اهتمام وتقدير الجميع على نماذج ناطحات سحاب شهيرة من حول 

العالم، ونموذج مصغر للمدينة يضم أكثر من 4 آالف و200 نموذج مبنى مصغر ومتجر للهدايا 
لمحبي التصميم وهدايا متنوعة أخرى.

ننطلق مع أول حرف في قصة مدينة شيكاغو
لما يزيد عن 25 عاًما تسهم الرحالت النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة على 

متن شيكاغو فيرست ليدى، في منح ماليين الزوار وسكان شيكاغو لحظات مذهلة ال تنسى.

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية المصاحبون لكم في هذه الجولة المذهلة والحاصلة على 
جوائز على مدار 90 دقيقة لتمرين صارم ومتعمق بهدف توسيع معارفهم وخبرتهم بالتاريخ 

الهندسة المعمارية لمدينة شيكاغو.

 The Architects فهؤالء المرشدون هم أصحاب الفضل األول في حصولنا على جائزة مجلة
Choice خيار المعماريين وأننا نجحنا بفضل خبرتهم وتفانيهم الرحلة النهرية المعمارية 

"الرسمية" لمدينة شيكاغو.

اشتري حزمة التوفير لخصم أكبر
 Chicago Architecture Center يمكنك زيارة
"مركز شيكاغو المعماري" فقط مقابل تذكرة بـ 5 دوالرات 
فقط )سعر التذكرة العادية 12 دوالر( عند شرائك أية تذكرة 

للرحلة النهرية!
 Chicago يمكنك استكمال تجربتك المعمارية المذهلة في
Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" 

قبل أو بعد رحلتك النهرية.
قم بترقية تذكرتك عند الشراء أو قدم تذكرة رحلتك النهرية 

 Chicago Architecture عند شباك تذاكر
Center "مركز مؤسسة شيكاغو المعماري" للحصول 

على تذكرة بسعر مخفض.

 رحالت عام 2020
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

15 - 29 مارس ما قبل موسم العطالت  

4م 2م،  12م،  10ص،  السبت واألحد: 

الخميس( 4م )5م  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  إلى الخميس:  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م

1 - 21 مايو أواخر الربيع  

الخميس( 3م، )4م  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

13 - 30 أبريل بداية الربيع  

4م 2م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

3 - 12 أبريل بداية الموسم 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص الخميس(، 12م، 1م، )1:30م اإلثنين والخميس(، 2م، 3م، 
)3:30م اإلثنين والخميس(، 4م، 5:30م، 7:30م

الجمعة إلى األحد: 9ص، 9:30ص، 10ص، 10:15ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:15م، 
12:30م، 1م، 1:30م، 2م، 2:15م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، )4:15م الجمعة والسبت(، 4:30م، 5م، 

5:30م، 7:30م

الصيف  22 مايو - 12 أكتوبر

3م 2م،  1م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م

13 أكتوبر - 1 نوفمبر بداية الخريف 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

2 - 22 نوفمبر أواخر الخريف 

 نعمل خالل عطالت يوم الذكرى والرابع من يوليو
وعيد العمال ويوم كريستوفر كولمبوس وفقاً لجدول يوم السبت.

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحالت نهرية CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن

"
"
"

للترقية إلى مركز

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
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يفضل إجراء الحجوزات المسبقة!  
4 طرق لشراء التذكرة

1   تفضل بزيارة شباك التذاكر 
)112 E. Wacker Dr.(

2   Chicago Architecture اشتري تذكرة من 
 Center "مركز شيكاغو المعماري" 

3  يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال  
واإلرشاد في الفندق الخاص بك

4  تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لحجز تذكرتك  
أو يمكنك االتصال بنا على رقم هاتف  

1-800-982-2787

الرحلة النهرية5للترقية إلى مركز 
46.29 باإلضافة إلى الضريبة

تبدء أسعار  
التذاكر بـ 

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة
وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك  

 للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

ARCHITECTURECRUISE.COM • رحالت شيكاغو فيرست ليدى )MICHIGAN AVE & WACKER DR.( شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

 22 مايو - 12 أكتوبر 
يومياً في الساعة 5:30 و7:30 مساًء

 13 أكتوبر - 1 نوفمبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 5:30 مساًء

استمتع بتجربة أجمل ما تقدمه رحالتنا النهارية 
في المساء مع أضواء المدينة الساحرة! استرخ مع 

كأس الكوكتيل اللذيذ واستمتع بمشاهدة رحيل ضوء 
الشمس الذي يكشف عن سحر خاص ومميز لمدينة 

شيكاغو بأضوائها الليلية المتميزة.

23 مايو - 11 أكتوبر
ً من الجمعة إلى األحد في الساعة 9:00 صباحا

استمتع بالجولة ذائعة الصيت في ضوء الصباح 
الباكر. تتوقف الباخرة عند ثالث نقاط ذات مشاهد 

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

الرحالت المعمارية الخاصة

الرحالت النهرية المسائية

 التقط صوًرا لشيكاغو
رحلة نهرية تصويرية

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى أيًضا خدماته 
إلقامة الحفالت الخاصة واألفراح والفعاليات 

المؤسسية للمجموعات حتى 250 ضيفًا. 

ف على مزيٍد من المعلومات عبر:  تعرَّ
CruiseChicago.com

ماذا يقولون عنا!

واحدة من "أروع" سبع رحالت نهرية في العالم بأسره"
- مجلة READER’S DIGEST )ريدرز دايجست(

 أفضل طريقة على اإلطالق يمكنك بها
 استكشاف مدينة شيكاغو ورؤية

أهم معالمها"
- کوندي نست ترافيلر

 أسلوب سرد ذكي وخفيف ومتقد
لتاريخ شيكاغو المعماري"

- هافينجتون بوست

طريقة فريدة للغاية الستكشاف المدينة"
- فوربس

الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة	 

تُْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو	 

صالون بمستوى أقل مزود بإمكانية التحكم في درجة الحرارة مع ركن للمشروبات كامل الخدمة	 

االنطالق من شيكاغو ريفر ووك  
 112 إيست واكر درايف ).E. WACKER DR 112( | جادة ميتشيغان، واكر درايف.

)111 E. WACKER DR.( موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف

بناًء على آراء مستخدمي   
TRIPADVISOR

في شيكاغو
الرحـــلة األولى 

جولة معمارية رسمية في شيكاغو
سواء كنت من زوار مدينة شيكاغو أو من سكانها، ال يمكنك تفويت فرصتك الذهبية في القيام برحلة نهرية 

 )Chicago Architecture Foundation Center( مذهلة مع مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
على متن سفن Chicago’s First Lady "شيكاغو فيرست ليدي". حيث يروي موجهون ومتطوعون 

متحمسون ومدربون على أعلى مستوى تاريخ األسلوب والنمط المعماري لمباني مدينة شيكاغو المختلفة بشكل 
مفصل وشيق، مصحوباً بأجمل وأمتع القصص حول أصحاب الفضل ممن قاموا ببناء وتشييد هذه التحفة 

المعمارية الخالدة. إنها تجربة لن تُنسى وال يوجد لها مثيل!

إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق منحدر المشاة المتوافق 
 State في تقاطع شارع )ADA( مع معايير قانون األمريكيين محدودي الحركة

مع .Wacker Dr أو يمكنك استخدام خدمة اإلنزال على مستوى الممرات النهرية.
cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات
 .)111 E. Wacker Dr.( موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف

cruisechicago.com/parking .يتعين الحصول على المصادقة

التكلفة
• ً تبدء أسعار التذاكر بـ 46.29 دوالرا
• ً  األطفال تحت سن الثالثة: 23.62 دوالرا

باإلضافة إلى الضريبة

المدة
90 دقيقة

مكان االنطالق
 112 إيست. واكر درايف.

 Chicago Riverwalk يمكن الوصول إلى 
 عن طريق السلم الموجود في الركن الشمالي الشرقي
Wacker Dr.و Michigan Ave. من تقاطع

رحالت نهرية تسرد التاريخ المعماري

المجموعات المكونة من 10 أفراد وأكثر
 للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم

1130-322-312 أو أرسل بريد إلكتروني إلى للمجموعات التي تزيد عن 10 أفراد 
groupsales@architecture.org

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة

وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك 
للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

التقي باألسطول

CHICAGO’S FIRST LADYCHICAGO’S FAIR LADYCHICAGO’S LEADING LADYCHICAGO’S CLASSIC LADYCHICAGO’S EMERALD LADY

Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr. 
architecture.org | @chiarchitecture

CHICAGO ARCHITECTURE CENTER "مركز شيكاغو المعماري"
يتمتع Chicago Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" بموقع متميز يطل 

على مرسى رحالتنا النهرية باإلضافة معارض مذهلة تمتد على طول طابقين كاملين. ويتضمن 
هذا المعلم الجديد الذي حصد اهتمام وتقدير الجميع على نماذج ناطحات سحاب شهيرة من حول 

العالم، ونموذج مصغر للمدينة يضم أكثر من 4 آالف و200 نموذج مبنى مصغر ومتجر للهدايا 
لمحبي التصميم وهدايا متنوعة أخرى.

ننطلق مع أول حرف في قصة مدينة شيكاغو
لما يزيد عن 25 عاًما تسهم الرحالت النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة على 

متن شيكاغو فيرست ليدى، في منح ماليين الزوار وسكان شيكاغو لحظات مذهلة ال تنسى.

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية المصاحبون لكم في هذه الجولة المذهلة والحاصلة على 
جوائز على مدار 90 دقيقة لتمرين صارم ومتعمق بهدف توسيع معارفهم وخبرتهم بالتاريخ 

الهندسة المعمارية لمدينة شيكاغو.

 The Architects فهؤالء المرشدون هم أصحاب الفضل األول في حصولنا على جائزة مجلة
Choice خيار المعماريين وأننا نجحنا بفضل خبرتهم وتفانيهم الرحلة النهرية المعمارية 

"الرسمية" لمدينة شيكاغو.

اشتري حزمة التوفير لخصم أكبر
 Chicago Architecture Center يمكنك زيارة
"مركز شيكاغو المعماري" فقط مقابل تذكرة بـ 5 دوالرات 
فقط )سعر التذكرة العادية 12 دوالر( عند شرائك أية تذكرة 

للرحلة النهرية!
 Chicago يمكنك استكمال تجربتك المعمارية المذهلة في
Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" 

قبل أو بعد رحلتك النهرية.
قم بترقية تذكرتك عند الشراء أو قدم تذكرة رحلتك النهرية 

 Chicago Architecture عند شباك تذاكر
Center "مركز مؤسسة شيكاغو المعماري" للحصول 

على تذكرة بسعر مخفض.

رحالت عام 2020  
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

ما قبل موسم العطالت  15 - 29 مارس

السبت واألحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م الخميس(
الجمعة إلى األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م

أواخر الربيع  1 - 21 مايو

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، )4م الخميس(
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

بداية الربيع  13 - 30 أبريل

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

بداية الموسم 3 - 12 أبريل

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص الخميس(، 12م، 1م، )1:30م اإلثنين والخميس(، 2م، 3م، 
)3:30م اإلثنين والخميس(، 4م، 5:30م، 7:30م

الجمعة إلى األحد: 9ص، 9:30ص، 10ص، 10:15ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:15م، 
12:30م، 1م، 1:30م، 2م، 2:15م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، )4:15م الجمعة والسبت(، 4:30م، 5م، 

5:30م، 7:30م

الصيف  22 مايو - 12 أكتوبر

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 1م، 2م، 3م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م

بداية الخريف 13 أكتوبر - 1 نوفمبر

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

أواخر الخريف 2 - 22 نوفمبر

نعمل خالل عطالت يوم الذكرى والرابع من يوليو  
وعيد العمال ويوم كريستوفر كولمبوس وفقاً لجدول يوم السبت.

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحالت نهرية
CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن

"
"
"

للترقية إلى مركز

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحالت نهرية CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن

جـــــــولة معمـــــــاريــة

دوالراً

دوالراً CAC
+

ــو
غــــ

رسمـــيــــة فـــــي شيـــــكا
"



 يفضل إجراء الحجوزات المسبقة!
4 طرق لشراء التذكرة

  تفضل بزيارة شباك التذاكر 1
)112 E. Wacker Dr.(

2  Chicago Architecture اشتري تذكرة من 
 Center "مركز شيكاغو المعماري" 

 يمكن الحجز من خالل خدمات االستقبال  3
واإلرشاد في الفندق الخاص بك

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لحجز تذكرتك  4
 أو يمكنك االتصال بنا على رقم هاتف

1-800-982-2787

للترقية إلى مركز  5 الرحلة النهرية
46.29

باإلضافة إلى الضريبة

 تبدء أسعار
التذاكر بـ 

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة
 وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك

 للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

ARCHITECTURECRUISE.COM • رحالت شيكاغو فيرست ليدى)MICHIGAN AVE & WACKER DR.( شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

 22 مايو - 12 أكتوبر 
يومياً في الساعة 5:30 و7:30 مساًء

 13 أكتوبر - 1 نوفمبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 5:30 مساًء

استمتع بتجربة أجمل ما تقدمه رحالتنا النهارية 
في المساء مع أضواء المدينة الساحرة! استرخ مع 

كأس الكوكتيل اللذيذ واستمتع بمشاهدة رحيل ضوء 
الشمس الذي يكشف عن سحر خاص ومميز لمدينة 

شيكاغو بأضوائها الليلية المتميزة.

23 مايو - 11 أكتوبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 9:00 صباحاً

استمتع بالجولة ذائعة الصيت في ضوء الصباح 
الباكر. تتوقف الباخرة عند ثالث نقاط ذات مشاهد 

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

الرحالت المعمارية الخاصة

الرحالت النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى أيًضا خدماته 
إلقامة الحفالت الخاصة واألفراح والفعاليات 

المؤسسية للمجموعات حتى 250 ضيفًا. 

َّف على مزيٍد من المعلومات عبر: تعر  
CruiseChicago.com

ماذا يقولون عنا!

واحدة من "أروع" سبع رحالت نهرية في العالم بأسره"
- مجلة READER’S DIGEST )ريدرز دايجست(

أفضل طريقة على اإلطالق يمكنك بها  
استكشاف مدينة شيكاغو ورؤية  

أهم معالمها"
- کوندي نست ترافيلر

أسلوب سرد ذكي وخفيف ومتقد  
لتاريخ شيكاغو المعماري"

- هافينجتون بوست

طريقة فريدة للغاية الستكشاف المدينة"
- فوربس

 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة

 	 تُْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو

 	 صالون بمستوى أقل مزود بإمكانية التحكم في درجة الحرارة مع ركن للمشروبات كامل الخدمة

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف ).E. WACKER DR 112( | جادة ميتشيغان، واكر درايف.

)111 E. WACKER DR.( موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف

 بناًء على آراء مستخدمي 
TRIPADVISOR

في شيكاغو
الرحـــلة األولى 

جولة معمارية رسمية في شيكاغو
سواء كنت من زوار مدينة شيكاغو أو من سكانها، ال يمكنك تفويت فرصتك الذهبية في القيام برحلة نهرية 

 )Chicago Architecture Foundation Center( مذهلة مع مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
على متن سفن Chicago’s First Lady "شيكاغو فيرست ليدي". حيث يروي موجهون ومتطوعون 

متحمسون ومدربون على أعلى مستوى تاريخ األسلوب والنمط المعماري لمباني مدينة شيكاغو المختلفة بشكل 
مفصل وشيق، مصحوباً بأجمل وأمتع القصص حول أصحاب الفضل ممن قاموا ببناء وتشييد هذه التحفة 

المعمارية الخالدة. إنها تجربة لن تُنسى وال يوجد لها مثيل!

إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق منحدر المشاة المتوافق 
 State في تقاطع شارع )ADA( مع معايير قانون األمريكيين محدودي الحركة

مع .Wacker Dr أو يمكنك استخدام خدمة اإلنزال على مستوى الممرات النهرية.
cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات
 .)111 E. Wacker Dr.( موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف

cruisechicago.com/parking .يتعين الحصول على المصادقة

التكلفة
تبدء أسعار التذاكر بـ 46.29 دوالراً •
األطفال تحت سن الثالثة: 23.62 دوالراً •  

باإلضافة إلى الضريبة

المدة
90 دقيقة

مكان االنطالق
112 إيست. واكر درايف.  

 Chicago Riverwalk يمكن الوصول إلى  
عن طريق السلم الموجود في الركن الشمالي الشرقي  
Wacker Dr.و Michigan Ave. من تقاطع

رحالت نهرية تسرد التاريخ المعماري

المجموعات المكونة من 10 أفراد وأكثر
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

1130-322-312 أو أرسل بريد إلكتروني إلى للمجموعات التي تزيد عن 10 أفراد 
groupsales@architecture.org

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة

وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك 
للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

التقي باألسطول

CHICAGO’S FIRST LADY CHICAGO’S FAIR LADY CHICAGO’S LEADING LADY CHICAGO’S CLASSIC LADY CHICAGO’S EMERALD LADY

Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr. 
architecture.org | @chiarchitecture

CHICAGO ARCHITECTURE CENTER "مركز شيكاغو المعماري"
يتمتع Chicago Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" بموقع متميز يطل 

على مرسى رحالتنا النهرية باإلضافة معارض مذهلة تمتد على طول طابقين كاملين. ويتضمن 
هذا المعلم الجديد الذي حصد اهتمام وتقدير الجميع على نماذج ناطحات سحاب شهيرة من حول 

العالم، ونموذج مصغر للمدينة يضم أكثر من 4 آالف و200 نموذج مبنى مصغر ومتجر للهدايا 
لمحبي التصميم وهدايا متنوعة أخرى.

ننطلق مع أول حرف في قصة مدينة شيكاغو
لما يزيد عن 25 عاًما تسهم الرحالت النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة على 

متن شيكاغو فيرست ليدى، في منح ماليين الزوار وسكان شيكاغو لحظات مذهلة ال تنسى.

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية المصاحبون لكم في هذه الجولة المذهلة والحاصلة على 
جوائز على مدار 90 دقيقة لتمرين صارم ومتعمق بهدف توسيع معارفهم وخبرتهم بالتاريخ 

الهندسة المعمارية لمدينة شيكاغو.

 The Architects فهؤالء المرشدون هم أصحاب الفضل األول في حصولنا على جائزة مجلة
Choice خيار المعماريين وأننا نجحنا بفضل خبرتهم وتفانيهم الرحلة النهرية المعمارية 

"الرسمية" لمدينة شيكاغو.

اشتري حزمة التوفير لخصم أكبر
 Chicago Architecture Center يمكنك زيارة
"مركز شيكاغو المعماري" فقط مقابل تذكرة بـ 5 دوالرات 
فقط )سعر التذكرة العادية 12 دوالر( عند شرائك أية تذكرة 

للرحلة النهرية!
 Chicago يمكنك استكمال تجربتك المعمارية المذهلة في
Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" 

قبل أو بعد رحلتك النهرية.
قم بترقية تذكرتك عند الشراء أو قدم تذكرة رحلتك النهرية 

 Chicago Architecture عند شباك تذاكر
Center "مركز مؤسسة شيكاغو المعماري" للحصول 

على تذكرة بسعر مخفض.

 رحالت عام 2020
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

15 - 29 مارس ما قبل موسم العطالت  

4م 2م،  12م،  10ص،  السبت واألحد: 

الخميس( 4م )5م  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  إلى الخميس:  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م

1 - 21 مايو أواخر الربيع  

الخميس( 3م، )4م  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

13 - 30 أبريل بداية الربيع  

4م 2م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

3 - 12 أبريل بداية الموسم 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص الخميس(، 12م، 1م، )1:30م اإلثنين والخميس(، 2م، 3م، 
)3:30م اإلثنين والخميس(، 4م، 5:30م، 7:30م

الجمعة إلى األحد: 9ص، 9:30ص، 10ص، 10:15ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:15م، 
12:30م، 1م، 1:30م، 2م، 2:15م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، )4:15م الجمعة والسبت(، 4:30م، 5م، 

5:30م، 7:30م

الصيف  22 مايو - 12 أكتوبر

3م 2م،  1م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م

13 أكتوبر - 1 نوفمبر بداية الخريف 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

2 - 22 نوفمبر أواخر الخريف 

 نعمل خالل عطالت يوم الذكرى والرابع من يوليو
وعيد العمال ويوم كريستوفر كولمبوس وفقاً لجدول يوم السبت.

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
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"
"
"
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4 طرق لشراء التذكرة
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واإلرشاد في الفندق الخاص بك

 تفضل بزيارة الموقع اإللكتروني لحجز تذكرتك  4
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23 مايو - 11 أكتوبر
من الجمعة إلى األحد في الساعة 9:00 صباحاً
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ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!
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الرحالت النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى أيًضا خدماته 
إلقامة الحفالت الخاصة واألفراح والفعاليات 

المؤسسية للمجموعات حتى 250 ضيفًا. 
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واحدة من "أروع" سبع رحالت نهرية في العالم بأسره"
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استكشاف مدينة شيكاغو ورؤية  

أهم معالمها"
- کوندي نست ترافيلر

أسلوب سرد ذكي وخفيف ومتقد  
لتاريخ شيكاغو المعماري"

- هافينجتون بوست
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 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة
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 	 صالون بمستوى أقل مزود بإمكانية التحكم في درجة الحرارة مع ركن للمشروبات كامل الخدمة

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف ).E. WACKER DR 112( | جادة ميتشيغان، واكر درايف.

)111 E. WACKER DR.( موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف

 بناًء على آراء مستخدمي 
TRIPADVISOR

في شيكاغو
الرحـــلة األولى 

جولة معمارية رسمية في شيكاغو
سواء كنت من زوار مدينة شيكاغو أو من سكانها، ال يمكنك تفويت فرصتك الذهبية في القيام برحلة نهرية 

 )Chicago Architecture Foundation Center( مذهلة مع مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة
على متن سفن Chicago’s First Lady "شيكاغو فيرست ليدي". حيث يروي موجهون ومتطوعون 

متحمسون ومدربون على أعلى مستوى تاريخ األسلوب والنمط المعماري لمباني مدينة شيكاغو المختلفة بشكل 
مفصل وشيق، مصحوباً بأجمل وأمتع القصص حول أصحاب الفضل ممن قاموا ببناء وتشييد هذه التحفة 

المعمارية الخالدة. إنها تجربة لن تُنسى وال يوجد لها مثيل!

إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى Chicago Riverwalk عن طريق منحدر المشاة المتوافق 
 State في تقاطع شارع )ADA( مع معايير قانون األمريكيين محدودي الحركة

مع .Wacker Dr أو يمكنك استخدام خدمة اإلنزال على مستوى الممرات النهرية.
cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات
 .)111 E. Wacker Dr.( موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف

cruisechicago.com/parking .يتعين الحصول على المصادقة

التكلفة
تبدء أسعار التذاكر بـ 46.29 دوالراً •
األطفال تحت سن الثالثة: 23.62 دوالراً •  

باإلضافة إلى الضريبة

المدة
90 دقيقة

مكان االنطالق
112 إيست. واكر درايف.  

 Chicago Riverwalk يمكن الوصول إلى  
عن طريق السلم الموجود في الركن الشمالي الشرقي  
Wacker Dr.و Michigan Ave. من تقاطع

رحالت نهرية تسرد التاريخ المعماري

المجموعات المكونة من 10 أفراد وأكثر
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

1130-322-312 أو أرسل بريد إلكتروني إلى للمجموعات التي تزيد عن 10 أفراد 
groupsales@architecture.org

شاملة زيارة إلى مركز شيكاغو للعمارة

وفّر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك 
للعرض مع تذاكر الرحلة النهرية

التقي باألسطول

CHICAGO’S FIRST LADY CHICAGO’S FAIR LADY CHICAGO’S LEADING LADY CHICAGO’S CLASSIC LADY CHICAGO’S EMERALD LADY

Chicago Architecture Center | 111 E. Wacker Dr. 
architecture.org | @chiarchitecture

CHICAGO ARCHITECTURE CENTER "مركز شيكاغو المعماري"
يتمتع Chicago Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" بموقع متميز يطل 

على مرسى رحالتنا النهرية باإلضافة معارض مذهلة تمتد على طول طابقين كاملين. ويتضمن 
هذا المعلم الجديد الذي حصد اهتمام وتقدير الجميع على نماذج ناطحات سحاب شهيرة من حول 

العالم، ونموذج مصغر للمدينة يضم أكثر من 4 آالف و200 نموذج مبنى مصغر ومتجر للهدايا 
لمحبي التصميم وهدايا متنوعة أخرى.

ننطلق مع أول حرف في قصة مدينة شيكاغو
لما يزيد عن 25 عاًما تسهم الرحالت النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة على 

متن شيكاغو فيرست ليدى، في منح ماليين الزوار وسكان شيكاغو لحظات مذهلة ال تنسى.

يخضع مرشدو مؤسسة شيكاغو المعمارية المصاحبون لكم في هذه الجولة المذهلة والحاصلة على 
جوائز على مدار 90 دقيقة لتمرين صارم ومتعمق بهدف توسيع معارفهم وخبرتهم بالتاريخ 

الهندسة المعمارية لمدينة شيكاغو.

 The Architects فهؤالء المرشدون هم أصحاب الفضل األول في حصولنا على جائزة مجلة
Choice خيار المعماريين وأننا نجحنا بفضل خبرتهم وتفانيهم الرحلة النهرية المعمارية 

"الرسمية" لمدينة شيكاغو.

اشتري حزمة التوفير لخصم أكبر
 Chicago Architecture Center يمكنك زيارة
"مركز شيكاغو المعماري" فقط مقابل تذكرة بـ 5 دوالرات 
فقط )سعر التذكرة العادية 12 دوالر( عند شرائك أية تذكرة 

للرحلة النهرية!
 Chicago يمكنك استكمال تجربتك المعمارية المذهلة في
Architecture Center "مركز شيكاغو المعماري" 

قبل أو بعد رحلتك النهرية.
قم بترقية تذكرتك عند الشراء أو قدم تذكرة رحلتك النهرية 

 Chicago Architecture عند شباك تذاكر
Center "مركز مؤسسة شيكاغو المعماري" للحصول 

على تذكرة بسعر مخفض.

 رحالت عام 2020
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

15 - 29 مارس ما قبل موسم العطالت  

4م 2م،  12م،  10ص،  السبت واألحد: 

الخميس( 4م )5م  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  إلى الخميس:  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م

1 - 21 مايو أواخر الربيع  

الخميس( 3م، )4م  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

13 - 30 أبريل بداية الربيع  

4م 2م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
5م 4م،  3م،  2م،  1م،  12م،  11ص،  10ص،  الجمعة إلى األحد: 

3 - 12 أبريل بداية الموسم 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص الخميس(، 12م، 1م، )1:30م اإلثنين والخميس(، 2م، 3م، 
)3:30م اإلثنين والخميس(، 4م، 5:30م، 7:30م

الجمعة إلى األحد: 9ص، 9:30ص، 10ص، 10:15ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:15م، 
12:30م، 1م، 1:30م، 2م، 2:15م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، )4:15م الجمعة والسبت(، 4:30م، 5م، 

5:30م، 7:30م

الصيف  22 مايو - 12 أكتوبر

3م 2م،  1م،  12م،  10ص،  الخميس:  إلى  اإلثنين 
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م

13 أكتوبر - 1 نوفمبر بداية الخريف 

اإلثنين إلى الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة إلى األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

2 - 22 نوفمبر أواخر الخريف 

 نعمل خالل عطالت يوم الذكرى والرابع من يوليو
وعيد العمال ويوم كريستوفر كولمبوس وفقاً لجدول يوم السبت.

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحالت نهرية CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن

"
"
"

للترقية إلى مركز

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحالت نهرية
CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن
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 تلتف عند مصب
نهر شيكاغو

 يلتف هذا المبنى
حول نهر المدينة.

تم االنتهاء من بناءه: 2020
االرتفاع: 365 م

المعماريون: جاين جانغ
جاء تصميم هذا المبنى مستوحى من 
الطبيعة وهو التوسع األجدد واألكثر 

لفتاً لالنتباه في أفق مدينة شيكاغو 
الشهير بمعالمه المعمارية البارزة. 

 VISTA TOWER ويعتبر
)برج فيستا( المتميز بواجهة زجاجية 

من 6 درجات مختلفة ثالث أطول 
مبنى في شيكاغو.

VISTA TOWER 
)برج فيستا(

االرتفاع: 443 م تم االنتهاء من بناءه: 1974 
المعماريون: سكيد مور وأوينغز آند ميريل

بعد مرور أكثر من 25 عام على تشييد هذا المبنى، ال زال 
محتفظاً بلقب ثالث أطول مبنى في العالم، ويُعرف أيضاً باسم 
Sears Tower )برج سيرز(. يقف المبنى على ارتفاع 

110 طابق بتصميم هيكل مبتكر يستخدم نظام األنبوب المجمع 
ليشكل البنية األساسية لهذا المبنى الضخم والذي يقف شامخاً 

حتى يومنا هذا.

WILLIS TOWER )برج ويليس(

االرتفاع: 162.2 م تم االنتهاء من بنائها: 1929 
المعماريون: جراهام وأندرسون وبروبست آند وايت

ُصممت دار األوبرا على شكل عرش ضخم، واألعجب ليس تصميمها بل 
أن هذا الصرح العظيم لم يستغرق إال 22 شهراً من التخطيط والتنفيذ. وهي 

ثاني أكبر دار أوبرا في الواليات المتحدة بعد دار أوبرا نيويورك، وتضم 
3563 مقعداً وبرج مكاتب بـ 45 طابق وجناحين مكونين من 22 طابق.

)LYRIC دار األوبرا( LYRIC OPERA HOUSE

تم االنتهاء من بناءه: 1908
المعماريون: ريتشارد إي. شميت وجاردين آند مارتن

 Montgomery Ward وهو المقر الوطني السابق لشركة
)مونتغمري وارد( أقدم شركة طلبات بريد في الواليات المتحدة. 
ُشيد هذا المبنى لتلقي ماليين طلبات الكاتالوج البريدية ومعالجتها 
وقد كان أكبر مبنى من الخرسان المسلح في العالم وقت االنتهاء 

من تشييده.

 HISTORIC MONTGOMERY WARD COMPLEX 
)مقر مجمع شركات مونتغمري وارد التاريخي(

تم االنتهاء من بناءه: 2017
االرتفاع: 221 م

 المعماريون:
جوتيش وشركاه

تحفة معمارية تتحدى الجاذبية. يتألف 
هذا المبنى المبهر من 54 طابق 

ويتميز بقاعدة ضيقة على نحو غير 
مسبوق وقمة عريضة. إلحداث 

هذا التوزان ومنع اإلمالة، تم ملء 
الطوابق العليا من المبنى بحوالي 

160 جالون من الماء.

 150 NORTH RIVERSIDE
)مبنى 150 شمال ريفرسايد(

تم االنتهاء من بناءه: 1930
االرتفاع: 103.6 م

 المعماريون:
جراهام وأندرسون وبروبست آند وايت

ال تندهش من حجم مبنى 
 MERCHANDISE MART

)ميرشاندايز مارت(، ففي أحد 
المرات قررت المدينة منحه رمزاً 
بريداً خاصاً به وحده. عند افتتاحه 
كان أضخم مبنى في العالم بمساحة 

372 ألف متر مربع للطابق.

 MERCHANDISE MART
)ميرشاندايز مارت(

تم االنتهاء من بناءه: 1924
االرتفاع: 121 م

 المعماريون:
جراهام وأندرسون وبروبست آند وايت

تم تصميم مبنى ريجلي على غرار 
برج الخيرالدة وهو برج الكنيسة 

الكاتدرائية في مدينة إشبيلية. 
 WRIGLEY BUILDING ويقع

)مبنى ريجلي( عند تقاطع 
 Michigan Avenue

)جادة ميشيغان( مع نهر شيكاغو، 
وقد كان المبنى األول وربما األروع 

 Magnificent Mile في حي
)مجنيفسنت مايل(.

WRIGLEY BUILDING 
)مبنى ريجلي(

االرتفاع: 179.22 م تم االنتهاء من بناءه: 1967 
المعماريون: بيرتراند جولدبيرغ 

تم تصميمه ليكون "مدينة مستقلة بذاتها داخل المدينة". ُشيدت هذه األبراج السكنية متنوعة 
االستخدمات كجزء من تجربة حضرية هدفت إلى إعادة مواطني شيكاغو إلى المدينة مرة أخرى بعد 
عقود من هجرة معظمهم إلى الضواحي. ومن منظور جولدبيرغ المعماري، طالما أن الطبيعة خالية 

من الزوايا، على الهندسة المعمارية أن تسير على نهجها. وبالتالي ستجد أن كل شقة في التجمع 
السكني ُصممت على شكل فطيرة.

MARINA CITY )مارينا سيتي( 

معلومات يجب أن تعرفها قبل االنطالق

المقاعد الخارجية مكفولة للجميع	 

يُسمح بالجلوس في جميع المقاعد )ال توجد مقاعد مخصصة(	 

صالونات داخلية مزودة بإمكانية التحكم في درجة الحرارة 	 

أحضر واقي الشمس معك )متاح للشراء عند ركن المشروبات إذا نسيت احضاره!(	 

أحضر نظارتك الشمسية أو غطاء الوجه أو قبعة فقد تعيق أشعة الشمس رؤية المباني	 

احصل على تذاكرك اآلن عبر TICKETMASTER.COM/RIVERCRUISE أو اتصل برقم 1-800-982-2787

المقاعد والنصائح التذاكر والوصول

أشتر التذاكر مقدًما، نظًرا لنفاذها في معظم األحيان!	 

استخدم التذاكر اإللكترونية من خالل تذاكر الهاتف المحمول.	 

احصل على التذاكر عبر "ويل كول" في مكتب بريد الرصيف	 

أحرص على الوصول قبل موعد االنطالق بمدة 30 دقيقة	 

ينبغي أن يحصل جميع المسافرين على تذاكر بمن فيهم األطفال من جميع األعمار	 

تنطلق الجوالت حتى في حالة األمطار أو ارتفاع درجة الحرارة. ال يُسمح باسترداد األموال 	 
أو االستبدال

 ندعوك لزيارة
كامل الخدمة

تتوفر وجبات خفيفة، وجعة، ونبيذ، وكوكتيالت، 
وعصير ليمون والمشروبات الغازية. متاحة 

للشراء في أي وقت طوال الرحلة.

ركن المشروبات

أول نقطة توقف في أي رحلة هي شيكاغو!
احجز مقعدك مبكًرا وال تفوت الجولة التي تمر عبر جميع الفروع الثالثة لنهر شيكاغو.

@ CFLcruises 
@ chiarchitecture 

# CAFCcruise

نبذة عن أهم المعالم الخمسين التي يمكنك االستمتاع بزيارتها ومشاهدتها من خالل جولتنا الشيقة الحاصلة على الجوائز

اختيار المهندسين المعماريين
جولة معمارية رسمية في شيكاغو

االرتفاع: 149 متر تم االنتهاء من بناءه: 1983 
المصمم المعماري: كوهن بيدرسون فوكس 

ُصمم ليتناغم من بيئته المحيطة بواجهته المذهلة من زجاج 
األخضر المائل للزرقة والتي تتمايل وتنحني مع النهر 
لتعكس صفاء السماء الزرقاء والنهر األخضر. كل هذا 

يجعله أحد أهم وأجمل مباني مدينة شيكاغو.

WEST WACKER 333 )مبنى 333 ويست واكير(

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

CHICAGO’S FIRST LADY على متن سفن

رحالت نهرية




