
 رحالت عام 2019
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

للترقية إلى 
مركز شيكاغو 

للعمارة

CHICAGO’S FIRST LADY CHICAGO’S FAIR LADY CHICAGO’S LEADING LADY CHICAGO’S CLASSIC LADY
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ARCHITECTURECRUISE.COM  • رحالت شيكاغو فيرست ليدى

ُينصح بالحجز المسبق!
تفضل بزيارة مكتب بريد شيكاغو ريفر ووك )112 إيست واكر درايف(	 
اشتري التذاكر من مركز شيكاغو للعمارة )111 إيست واكر درايف(	 
احجز عبر خدمة الكونسيرج في الفندق	 
قم بزيارة Ticketmaster.com/RiverCruise أو اتصل برقم1-800-982-2787	 

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف | جادة ميتشيغان، واكر درايف
موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف 

30 مارس - 11 أبريل افتتاح الموسم  
االثنين-األحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

االثنين- الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م أيام الخميس(
الجمعة - األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3:30م، 4م، 5م

3 - 16 مايو نهاية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص )11ص أيام الخميس(، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م
الجمعة - األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

12 أبريل - 2 مايو بداية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص أيام الخميس(، 12م، 1م، )1:30م أيام االثنين والخميس(، 4م، 
5:30م، 7:30م

الجمعة-األحد: )9ص أيام السبت واألحد(، 9:30ص، 10ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:30م، 1م، 
1:30م، 2م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م، )7:30م أيام الجمعة واألحد(

17 مايو - 14 أكتوبر الصيف 

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

15 أكتوبر - 3 نوفمبر بداية الخريف 

االثنين - الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة-األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2 م، 3م، 4م، 5م

4 - 24 نوفمبر نهاية الخريف 

 17 مايو - 14 أكتوبر
األحد - الجمعة الساعة 7:30 م

انطلق في الرحلة النهرية الطويلة أثناء ساعات 
الغروب الساحرة، واستمتع بالمشاهد الخالبة بينما 

تنتقل شيكاغو من فترة الصباح إلى المساء.

18 مايو - 14 أكتوبر
السبت واألحد الساعة 9:00ص

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

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

اكتشف القصص وراء المباني
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. ويقود 
محاضرو مركز شيكاغو للعمارة هذه الجولة التي تستغرق 90 دقيقة على متن األسطول األكثر 

فخامة في المدينة.

مركز شيكاغو للعمارة
يقع المركز الجديد لشيكاغو للعمارة في 111 إيست واكر درايف، أعلى رصيف الرحالت النهرية 

مباشرة.

قم بزيارة مركز شيكاغو للعمارة للتعرف على المباني المعمارية بالكامل في شيكاغو، قبل الرحلة 
أو بعدها! يتميز المركز الذي يتألف من طابقين بمعروضات ساحرة ويحتفل بالمعمار الخالب الذي 

تتميز به شيكاغو من خالل نموذج 3D تفاعلي للمدينة، جنًبا إلى جنب مع نماذج كبيرة الحجم 
لناطحات سحاب مشهورة حول العالم. ال تفوت فرصة رؤية المركز الوحيد من نوعه في البالد.

.architecture.org ف على مزيٍد من المعلومات عبر  تعرَّ

وّفر أموالك عند شرائك للعرض الثنائي
سعر دخول حصري إلى مركز شيكاغو للعمارة بقيمة 5 دوالر فقط، متاح عند شراء تذكرة الجولة 

النهرية )وّفر 7 دوالر(. يمكن شراء التذكرة الثنائية التي تضم الرحلة النهرية ومركز شيكاغو 
للعمارة، عند الرصيف أو في مركز شيكاغو للعمارة أو عبر اإلنترنت. الدخول إلى مركز شيكاغو 

للعمارة متاح خالل 7 أيام السابقة للرحلة النهرية أو التالية لها.

يخضع محاضرو مركز شيكاغو للعمارة 
لتدريب مكثف إلصقال معرفتهم عن عمارة 
مدينة شيكاغو وقدرتهم على التعريف بها، 

حتى تستمتع برحلة نهرية "رسمية" في 
شيكاغو. إن المحاضرين هم سبًبا هاًما وراء 

"اختيار المهندسين المعماريين" للرحلة النهرية 
التي يقدمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة!

التكلفة  
الرحلة النهرية: 44.48 دوالر   

الرحلة النهرية المسائية: 49.21 دوالر  
تضاف الضريبة المقررة

المدة  
90 دقيقة

مكان االنطالق  
شيكاغو ريفر ووك،  

 112 إيست. واكر درايف
)جادة ميتشيغان، واكر درايف(  

ابحث عن مظلتنا!

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحلة نهرية
على متن شيكاغو فيرست ليدي

إمكانية دخول الكراسي المتحركة  
يمكن الوصول إلى شيكاغو ريفر ووك عبر الممر المنحدر للكراسي المتحركة في ستيت 

ستريت وواكر درايف.   
للحصول على تعليمات حول أماكن النزول المالئمة للكراسي المتحركة، برجاء زيارة:  

cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات  
موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف. يتعين الحصول 

على المصادقة. تعرَّف على مزيٍد من المعلومات:  
cruisechicago.com/parking

المجموعات  
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

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

أضف 5 دوالر  رحلة
نهرية 44.48 دوالر

الرحلة النهرية المسائية الساعة 7:30م: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

 شاملة زيارة إلى 
مركز شيكاغو للعمارة

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

نبذة عن رحالتنا النهرية المميزة

شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

الرحلة األولى
في شيكاغو

 بناًء على
 آراء مستخدمي

TRIPADVISOR

الرحلة النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

التقي باألسطول

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى 
أيًضا خدماته إلقامة الحفالت الخاصة 

واألفراح والفعاليات المؤسسية 
للمجموعات حتى 250 ضيًفا. 

تعرَّف على مزيٍد من المعلومات عبر:  
CruiseChicago.com

تعليقات ضيوفنا!

مذهلة! كان المحاضر على قدٍر كبير من المعرفة، كما كانت 
المشاهد النهرية تفوق الوصف!  

- كيم كيه، موقع يلب، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

القوارب نظيفة وتشعر فيها باألمان الشديد. انطلقت في 
هذه الرحلة ثالث مرات. أنا أحبها جًدا!  

- جولي اس، موقع يلب، أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية

إذا لم يتاح لك سوى القيام بأمر واحد في شيكاغو، فال ينبغي أن يكون سوى هذه الرحلة.  
مارك بي، تريب أدفايزر، فيرمونت، الواليات المتحدة األمريكية

أفضل جولة سياحية في المدينة حظيت بها على اإلطالق طوال حياتي! لقد مكثنا في أمريكا 
لمدة شهر وكان هذا أفضل صباح رأيناه.  

- جوراسيكبيل، تريب أدفايزر، دورست، المملكة المتحدة

نبذة عن رحالتنا النهرية

إن الرحلة النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة 
شيكاغو للعمارة على متن شيكاغو فيرست ليدي  
ال غنى عن زيارتها سواء للزوار من خارج 

المدينة أو لمواطني شيكاغو على حٍد سواء. إذ 
َّبون على  يروي المحاضرون المتطوعون الُمَدر

أعلى مستوى والمفعمون بالشغف، معلومات 
مفصلة عن األنماط المعمارية المختلفة في 

شيكاغو، باإلضافة إلى قصًصا عن األشخاص 
الذين صمموا مدينتنا وساهموا في بناءها. إنها 

تجربة لن ُتنسى وال يوجد لها مثيل!

 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة

 	 ُتْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو

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

 	 طابقين من المعروضات المذهلة
 	 نموذج 3D تفاعلي للمدينة
 	 نماذج كبيرة الحجم لناطحات سحاب شهيرة 

حول العالم
 	 خبرة كاملة عن المنشآت المعمارية في 

شيكاغو!
شاملة زيارة إلى مركز   

شيكاغو للعمارة
وّفر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك للعرض 

مع تذاكر الرحلة النهرية

أضف 5 دوالر للترقية إلى مركز 
شيكاغو للعمارة

اختيار   
المهندسين   
المعماريين جولة معمارية رسمية في شيكاغو



رحالت عام 2019 تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة 
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مركز شيكاغو 

للعمارة
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ARCHITECTURECRUISE.COM  • رحالت شيكاغو فيرست ليدى

ُينصح بالحجز المسبق!
 	 تفضل بزيارة مكتب بريد شيكاغو ريفر ووك )112 إيست واكر درايف(
 	 اشتري التذاكر من مركز شيكاغو للعمارة )111 إيست واكر درايف(
 	 احجز عبر خدمة الكونسيرج في الفندق
 	 قم بزيارة Ticketmaster.com/RiverCruise أو اتصل برقم1-800-982-2787

االنطالق من شيكاغو ريفر ووك  
 112 إيست واكر درايف | جادة ميتشيغان، واكر درايف
موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف 

افتتاح الموسم  30 مارس - 11 أبريل
االثنين-األحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

االثنين- الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م أيام الخميس(
الجمعة - األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3:30م، 4م، 5م

نهاية الربيع  3 - 16 مايو

االثنين - الخميس: 10ص )11ص أيام الخميس(، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م
الجمعة - األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

بداية الربيع  12 أبريل - 2 مايو

االثنين - الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص أيام الخميس(، 12م، 1م، )1:30م أيام االثنين والخميس(، 4م، 
5:30م، 7:30م

الجمعة-األحد: )9ص أيام السبت واألحد(، 9:30ص، 10ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:30م، 1م، 
1:30م، 2م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م، )7:30م أيام الجمعة واألحد(

الصيف 17 مايو - 14 أكتوبر

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

بداية الخريف 15 أكتوبر - 3 نوفمبر

االثنين - الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة-األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2 م، 3م، 4م، 5م

نهاية الخريف 4 - 24 نوفمبر

 17 مايو - 14 أكتوبر
األحد - الجمعة الساعة 7:30 م

انطلق في الرحلة النهرية الطويلة أثناء ساعات 
الغروب الساحرة، واستمتع بالمشاهد الخالبة بينما 

تنتقل شيكاغو من فترة الصباح إلى المساء.

18 مايو - 14 أكتوبر
السبت واألحد الساعة 9:00ص

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

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

اكتشف القصص وراء المباني
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. ويقود 
محاضرو مركز شيكاغو للعمارة هذه الجولة التي تستغرق 90 دقيقة على متن األسطول األكثر 

فخامة في المدينة.

مركز شيكاغو للعمارة
يقع المركز الجديد لشيكاغو للعمارة في 111 إيست واكر درايف، أعلى رصيف الرحالت النهرية 

مباشرة.

قم بزيارة مركز شيكاغو للعمارة للتعرف على المباني المعمارية بالكامل في شيكاغو، قبل الرحلة 
أو بعدها! يتميز المركز الذي يتألف من طابقين بمعروضات ساحرة ويحتفل بالمعمار الخالب الذي 

تتميز به شيكاغو من خالل نموذج 3D تفاعلي للمدينة، جنًبا إلى جنب مع نماذج كبيرة الحجم 
لناطحات سحاب مشهورة حول العالم. ال تفوت فرصة رؤية المركز الوحيد من نوعه في البالد.

.architecture.org تعرَّف على مزيٍد من المعلومات عبر  

وّفر أموالك عند شرائك للعرض الثنائي
سعر دخول حصري إلى مركز شيكاغو للعمارة بقيمة 5 دوالر فقط، متاح عند شراء تذكرة الجولة 

النهرية )وّفر 7 دوالر(. يمكن شراء التذكرة الثنائية التي تضم الرحلة النهرية ومركز شيكاغو 
للعمارة، عند الرصيف أو في مركز شيكاغو للعمارة أو عبر اإلنترنت. الدخول إلى مركز شيكاغو 

للعمارة متاح خالل 7 أيام السابقة للرحلة النهرية أو التالية لها.

يخضع محاضرو مركز شيكاغو للعمارة 
لتدريب مكثف إلصقال معرفتهم عن عمارة 
مدينة شيكاغو وقدرتهم على التعريف بها، 

حتى تستمتع برحلة نهرية "رسمية" في 
شيكاغو. إن المحاضرين هم سبًبا هاًما وراء 

"اختيار المهندسين المعماريين" للرحلة النهرية 
التي يقدمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة!

 التكلفة
 الرحلة النهرية: 44.48 دوالر 

 الرحلة النهرية المسائية: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

 المدة
90 دقيقة

 مكان االنطالق
 شيكاغو ريفر ووك،

 112 إيست. واكر درايف
 )جادة ميتشيغان، واكر درايف(

ابحث عن مظلتنا!

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحلة نهرية على متن شيكاغو فيرست ليدي

 إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى شيكاغو ريفر ووك عبر الممر المنحدر للكراسي المتحركة في ستيت 

 ستريت وواكر درايف. 
 للحصول على تعليمات حول أماكن النزول المالئمة للكراسي المتحركة، برجاء زيارة:

cruisechicago.com/accessibility

 موقف السيارات
موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف. يتعين الحصول 

ف على مزيٍد من المعلومات:  على المصادقة. تعرَّ
cruisechicago.com/parking

 المجموعات
 للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم

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

رحلةأضف 5 دوالر  
44.48 دوالرنهرية

الرحلة النهرية المسائية الساعة 7:30م: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

شاملة زيارة إلى   
مركز شيكاغو للعمارة

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

نبذة عن رحالتنا النهرية المميزة

شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

الرحلة األولى
في شيكاغو

بناًء على  
آراء مستخدمي  

TRIPADVISOR

الرحلة النهرية المسائية

 التقط صوًرا لشيكاغو
رحلة نهرية تصويرية

التقي باألسطول

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى 
أيًضا خدماته إلقامة الحفالت الخاصة 

واألفراح والفعاليات المؤسسية 
للمجموعات حتى 250 ضيًفا. 

ف على مزيٍد من المعلومات عبر:  تعرَّ
CruiseChicago.com

تعليقات ضيوفنا!

مذهلة! كان المحاضر على قدٍر كبير من المعرفة، كما كانت 
 المشاهد النهرية تفوق الوصف!

- كيم كيه، موقع يلب، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

القوارب نظيفة وتشعر فيها باألمان الشديد. انطلقت في 
 هذه الرحلة ثالث مرات. أنا أحبها جًدا!

- جولي اس، موقع يلب، أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية

 إذا لم يتاح لك سوى القيام بأمر واحد في شيكاغو، فال ينبغي أن يكون سوى هذه الرحلة.
مارك بي، تريب أدفايزر، فيرمونت، الواليات المتحدة األمريكية

أفضل جولة سياحية في المدينة حظيت بها على اإلطالق طوال حياتي! لقد مكثنا في أمريكا 
 لمدة شهر وكان هذا أفضل صباح رأيناه.

- جوراسيكبيل، تريب أدفايزر، دورست، المملكة المتحدة

نبذة عن رحالتنا النهرية

إن الرحلة النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة 
 شيكاغو للعمارة على متن شيكاغو فيرست ليدي
ال غنى عن زيارتها سواء للزوار من خارج 

المدينة أو لمواطني شيكاغو على حٍد سواء. إذ 
بون على  يروي المحاضرون المتطوعون الُمَدرَّ

أعلى مستوى والمفعمون بالشغف، معلومات 
مفصلة عن األنماط المعمارية المختلفة في 

شيكاغو، باإلضافة إلى قصًصا عن األشخاص 
الذين صمموا مدينتنا وساهموا في بناءها. إنها 

تجربة لن ُتنسى وال يوجد لها مثيل!

الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة	 

ُتْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو	 

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

طابقين من المعروضات المذهلة	 
نموذج 3D تفاعلي للمدينة	 
نماذج كبيرة الحجم لناطحات سحاب شهيرة 	 

حول العالم
خبرة كاملة عن المنشآت المعمارية في 	 

شيكاغو!
 شاملة زيارة إلى مركز 

شيكاغو للعمارة
وّفر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك للعرض 

مع تذاكر الرحلة النهرية

للترقية إلى مركز أضف 5 دوالر
شيكاغو للعمارة

 اختيار 
 المهندسين 
المعماريين

جولة معمارية رسمية في شيكاغو



رحالت عام 2019 تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة 

للترقية إلى 
مركز شيكاغو 

للعمارة
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ARCHITECTURECRUISE.COM  • رحالت شيكاغو فيرست ليدى

ُينصح بالحجز المسبق!
 	 تفضل بزيارة مكتب بريد شيكاغو ريفر ووك )112 إيست واكر درايف(
 	 اشتري التذاكر من مركز شيكاغو للعمارة )111 إيست واكر درايف(
 	 احجز عبر خدمة الكونسيرج في الفندق
 	 قم بزيارة Ticketmaster.com/RiverCruise أو اتصل برقم1-800-982-2787

االنطالق من شيكاغو ريفر ووك  
 112 إيست واكر درايف | جادة ميتشيغان، واكر درايف
موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف 

افتتاح الموسم  30 مارس - 11 أبريل
االثنين-األحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

االثنين- الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م أيام الخميس(
الجمعة - األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3:30م، 4م، 5م

نهاية الربيع  3 - 16 مايو

االثنين - الخميس: 10ص )11ص أيام الخميس(، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م
الجمعة - األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

بداية الربيع  12 أبريل - 2 مايو

االثنين - الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص أيام الخميس(، 12م، 1م، )1:30م أيام االثنين والخميس(، 4م، 
5:30م، 7:30م

الجمعة-األحد: )9ص أيام السبت واألحد(، 9:30ص، 10ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:30م، 1م، 
1:30م، 2م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م، )7:30م أيام الجمعة واألحد(

الصيف 17 مايو - 14 أكتوبر

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

بداية الخريف 15 أكتوبر - 3 نوفمبر

االثنين - الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة-األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2 م، 3م، 4م، 5م

نهاية الخريف 4 - 24 نوفمبر

 17 مايو - 14 أكتوبر
األحد - الجمعة الساعة 7:30 م

انطلق في الرحلة النهرية الطويلة أثناء ساعات 
الغروب الساحرة، واستمتع بالمشاهد الخالبة بينما 

تنتقل شيكاغو من فترة الصباح إلى المساء.

18 مايو - 14 أكتوبر
السبت واألحد الساعة 9:00ص

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

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

اكتشف القصص وراء المباني
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. ويقود 
محاضرو مركز شيكاغو للعمارة هذه الجولة التي تستغرق 90 دقيقة على متن األسطول األكثر 

فخامة في المدينة.

مركز شيكاغو للعمارة
يقع المركز الجديد لشيكاغو للعمارة في 111 إيست واكر درايف، أعلى رصيف الرحالت النهرية 

مباشرة.

قم بزيارة مركز شيكاغو للعمارة للتعرف على المباني المعمارية بالكامل في شيكاغو، قبل الرحلة 
أو بعدها! يتميز المركز الذي يتألف من طابقين بمعروضات ساحرة ويحتفل بالمعمار الخالب الذي 

تتميز به شيكاغو من خالل نموذج 3D تفاعلي للمدينة، جنًبا إلى جنب مع نماذج كبيرة الحجم 
لناطحات سحاب مشهورة حول العالم. ال تفوت فرصة رؤية المركز الوحيد من نوعه في البالد.

.architecture.org تعرَّف على مزيٍد من المعلومات عبر  

وّفر أموالك عند شرائك للعرض الثنائي
سعر دخول حصري إلى مركز شيكاغو للعمارة بقيمة 5 دوالر فقط، متاح عند شراء تذكرة الجولة 

النهرية )وّفر 7 دوالر(. يمكن شراء التذكرة الثنائية التي تضم الرحلة النهرية ومركز شيكاغو 
للعمارة، عند الرصيف أو في مركز شيكاغو للعمارة أو عبر اإلنترنت. الدخول إلى مركز شيكاغو 

للعمارة متاح خالل 7 أيام السابقة للرحلة النهرية أو التالية لها.

يخضع محاضرو مركز شيكاغو للعمارة 
لتدريب مكثف إلصقال معرفتهم عن عمارة 
مدينة شيكاغو وقدرتهم على التعريف بها، 

حتى تستمتع برحلة نهرية "رسمية" في 
شيكاغو. إن المحاضرين هم سبًبا هاًما وراء 

"اختيار المهندسين المعماريين" للرحلة النهرية 
التي يقدمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة!

 التكلفة
 الرحلة النهرية: 44.48 دوالر 

 الرحلة النهرية المسائية: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

 المدة
90 دقيقة

 مكان االنطالق
 شيكاغو ريفر ووك،

 112 إيست. واكر درايف
 )جادة ميتشيغان، واكر درايف(

ابحث عن مظلتنا!

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحلة نهرية على متن شيكاغو فيرست ليدي

 إمكانية دخول الكراسي المتحركة
يمكن الوصول إلى شيكاغو ريفر ووك عبر الممر المنحدر للكراسي المتحركة في ستيت 

 ستريت وواكر درايف. 
 للحصول على تعليمات حول أماكن النزول المالئمة للكراسي المتحركة، برجاء زيارة:

cruisechicago.com/accessibility

 موقف السيارات
موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف. يتعين الحصول 

ف على مزيٍد من المعلومات:  على المصادقة. تعرَّ
cruisechicago.com/parking

 المجموعات
 للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم

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

رحلةأضف 5 دوالر  
44.48 دوالرنهرية

الرحلة النهرية المسائية الساعة 7:30م: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

شاملة زيارة إلى   
مركز شيكاغو للعمارة

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

نبذة عن رحالتنا النهرية المميزة

شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

الرحلة األولى
في شيكاغو

بناًء على  
آراء مستخدمي  

TRIPADVISOR

الرحلة النهرية المسائية

 التقط صوًرا لشيكاغو
رحلة نهرية تصويرية

التقي باألسطول

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى 
أيًضا خدماته إلقامة الحفالت الخاصة 

واألفراح والفعاليات المؤسسية 
للمجموعات حتى 250 ضيًفا. 

ف على مزيٍد من المعلومات عبر:  تعرَّ
CruiseChicago.com

تعليقات ضيوفنا!

مذهلة! كان المحاضر على قدٍر كبير من المعرفة، كما كانت 
 المشاهد النهرية تفوق الوصف!

- كيم كيه، موقع يلب، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

القوارب نظيفة وتشعر فيها باألمان الشديد. انطلقت في 
 هذه الرحلة ثالث مرات. أنا أحبها جًدا!

- جولي اس، موقع يلب، أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية

 إذا لم يتاح لك سوى القيام بأمر واحد في شيكاغو، فال ينبغي أن يكون سوى هذه الرحلة.
مارك بي، تريب أدفايزر، فيرمونت، الواليات المتحدة األمريكية

أفضل جولة سياحية في المدينة حظيت بها على اإلطالق طوال حياتي! لقد مكثنا في أمريكا 
 لمدة شهر وكان هذا أفضل صباح رأيناه.

- جوراسيكبيل، تريب أدفايزر، دورست، المملكة المتحدة

نبذة عن رحالتنا النهرية

إن الرحلة النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة 
 شيكاغو للعمارة على متن شيكاغو فيرست ليدي
ال غنى عن زيارتها سواء للزوار من خارج 

المدينة أو لمواطني شيكاغو على حٍد سواء. إذ 
بون على  يروي المحاضرون المتطوعون الُمَدرَّ

أعلى مستوى والمفعمون بالشغف، معلومات 
مفصلة عن األنماط المعمارية المختلفة في 

شيكاغو، باإلضافة إلى قصًصا عن األشخاص 
الذين صمموا مدينتنا وساهموا في بناءها. إنها 

تجربة لن ُتنسى وال يوجد لها مثيل!

الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة	 

ُتْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو	 

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

طابقين من المعروضات المذهلة	 
نموذج 3D تفاعلي للمدينة	 
نماذج كبيرة الحجم لناطحات سحاب شهيرة 	 

حول العالم
خبرة كاملة عن المنشآت المعمارية في 	 

شيكاغو!
 شاملة زيارة إلى مركز 

شيكاغو للعمارة
وّفر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك للعرض 

مع تذاكر الرحلة النهرية

للترقية إلى مركز أضف 5 دوالر
شيكاغو للعمارة

 اختيار 
 المهندسين 
المعماريين

جولة معمارية رسمية في شيكاغو



Gateway Center
1 and 2

100 N. Riverside 
Plaza (Boeing)

Erie Park

Goose Island

Merchandise Mart

Harry Weese 
River Cottages

333 West Wacker150 N. Riverside

Civic Opera House

Chicago Mercantile
Exchange

Willis Tower

جرانت بارك

Aon Building

ميلينيوم
 بارك

 ماجي دالي بارك

معهد الفن
في شيكاغو

االستدارة 
عند مصب

نهر شيكاغو

NBC Tower

Marina City

330 North Wabash

Trump Tower
Tribune Tower

John Hancock Building

Chicago Tribune 
Freedom Center

بعض األماكن البارزة من بين ما يزيد عن50 معلًما حضارًيا في جولتنا الحاصدة للجوائز

WILLIS TOWER MARINA CITY333 WEST WACKERHARRY WEESE COTTAGES 150 NORTH RIVERSIDE

صور 150 نورث ريفر سايد © داريل ميتشل
 صورة من فاعلية خاصة © يودا فوتوجرافي

التصوير بدون طيار عدسة باري بوتلر 

Chicago Architecture Center
Illinois Center 
111 E. Wacker Dr.

رحالت شيكاغو فيرست ليدي
 شيكاغو ريفر ووك

)جادة ميتشيغان، واكر درايف(

 االستدارة
عند ريفر سيتي

معلومات يجب أن تعرفها قبل االنطالق

المقاعد الخارجية مكفولة للجميع	 

صالونات داخلية مزودة بإمكانية التحكم في درجة الحرارة 	 

 ُيسمح بالجلوس في جميع المقاعد	 
 )ال توجد مقاعد مخصصة(

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!	 

أحجز من دون أوراق مع التذاكر اإللكترونية	 

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 ُيسمح باسترداد األموال أو 	 
االستبدال

راجع لوحة االنطالق للحصول على معلومات عن قائمة االنتظار	 

 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

 اختيار 
 المهندسين 
المعماريين

جولة معمارية رسمية في شيكاغو

Historic Montgomery  
Ward Complex



 رحالت عام 2019
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة
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ARCHITECTURECRUISE.COM  • رحالت شيكاغو فيرست ليدى

ُينصح بالحجز المسبق!
تفضل بزيارة مكتب بريد شيكاغو ريفر ووك )112 إيست واكر درايف(	 
اشتري التذاكر من مركز شيكاغو للعمارة )111 إيست واكر درايف(	 
احجز عبر خدمة الكونسيرج في الفندق	 
قم بزيارة Ticketmaster.com/RiverCruise أو اتصل برقم1-800-982-2787	 

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف | جادة ميتشيغان، واكر درايف
موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف 

30 مارس - 11 أبريل افتتاح الموسم  
االثنين-األحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

االثنين- الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م أيام الخميس(
الجمعة - األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3:30م، 4م، 5م

3 - 16 مايو نهاية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص )11ص أيام الخميس(، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م
الجمعة - األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

12 أبريل - 2 مايو بداية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص أيام الخميس(، 12م، 1م، )1:30م أيام االثنين والخميس(، 4م، 
5:30م، 7:30م

الجمعة-األحد: )9ص أيام السبت واألحد(، 9:30ص، 10ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:30م، 1م، 
1:30م، 2م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م، )7:30م أيام الجمعة واألحد(

17 مايو - 14 أكتوبر الصيف 

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

15 أكتوبر - 3 نوفمبر بداية الخريف 

االثنين - الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة-األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2 م، 3م، 4م، 5م

4 - 24 نوفمبر نهاية الخريف 

 17 مايو - 14 أكتوبر
األحد - الجمعة الساعة 7:30 م

انطلق في الرحلة النهرية الطويلة أثناء ساعات 
الغروب الساحرة، واستمتع بالمشاهد الخالبة بينما 

تنتقل شيكاغو من فترة الصباح إلى المساء.

18 مايو - 14 أكتوبر
السبت واألحد الساعة 9:00ص

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

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

اكتشف القصص وراء المباني
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. ويقود 
محاضرو مركز شيكاغو للعمارة هذه الجولة التي تستغرق 90 دقيقة على متن األسطول األكثر 

فخامة في المدينة.

مركز شيكاغو للعمارة
يقع المركز الجديد لشيكاغو للعمارة في 111 إيست واكر درايف، أعلى رصيف الرحالت النهرية 

مباشرة.

قم بزيارة مركز شيكاغو للعمارة للتعرف على المباني المعمارية بالكامل في شيكاغو، قبل الرحلة 
أو بعدها! يتميز المركز الذي يتألف من طابقين بمعروضات ساحرة ويحتفل بالمعمار الخالب الذي 

تتميز به شيكاغو من خالل نموذج 3D تفاعلي للمدينة، جنًبا إلى جنب مع نماذج كبيرة الحجم 
لناطحات سحاب مشهورة حول العالم. ال تفوت فرصة رؤية المركز الوحيد من نوعه في البالد.

.architecture.org ف على مزيٍد من المعلومات عبر  تعرَّ

وّفر أموالك عند شرائك للعرض الثنائي
سعر دخول حصري إلى مركز شيكاغو للعمارة بقيمة 5 دوالر فقط، متاح عند شراء تذكرة الجولة 

النهرية )وّفر 7 دوالر(. يمكن شراء التذكرة الثنائية التي تضم الرحلة النهرية ومركز شيكاغو 
للعمارة، عند الرصيف أو في مركز شيكاغو للعمارة أو عبر اإلنترنت. الدخول إلى مركز شيكاغو 

للعمارة متاح خالل 7 أيام السابقة للرحلة النهرية أو التالية لها.

يخضع محاضرو مركز شيكاغو للعمارة 
لتدريب مكثف إلصقال معرفتهم عن عمارة 
مدينة شيكاغو وقدرتهم على التعريف بها، 

حتى تستمتع برحلة نهرية "رسمية" في 
شيكاغو. إن المحاضرين هم سبًبا هاًما وراء 

"اختيار المهندسين المعماريين" للرحلة النهرية 
التي يقدمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة!

التكلفة  
الرحلة النهرية: 44.48 دوالر   

الرحلة النهرية المسائية: 49.21 دوالر  
تضاف الضريبة المقررة

المدة  
90 دقيقة

مكان االنطالق  
شيكاغو ريفر ووك،  

 112 إيست. واكر درايف
)جادة ميتشيغان، واكر درايف(  

ابحث عن مظلتنا!

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحلة نهرية
على متن شيكاغو فيرست ليدي

إمكانية دخول الكراسي المتحركة  
يمكن الوصول إلى شيكاغو ريفر ووك عبر الممر المنحدر للكراسي المتحركة في ستيت 

ستريت وواكر درايف.   
للحصول على تعليمات حول أماكن النزول المالئمة للكراسي المتحركة، برجاء زيارة:  

cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات  
موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف. يتعين الحصول 

على المصادقة. تعرَّف على مزيٍد من المعلومات:  
cruisechicago.com/parking

المجموعات  
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

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

أضف 5 دوالر  رحلة
نهرية 44.48 دوالر

الرحلة النهرية المسائية الساعة 7:30م: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

 شاملة زيارة إلى 
مركز شيكاغو للعمارة

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

نبذة عن رحالتنا النهرية المميزة

شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

الرحلة األولى
في شيكاغو

 بناًء على
 آراء مستخدمي

TRIPADVISOR

الرحلة النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

التقي باألسطول

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى 
أيًضا خدماته إلقامة الحفالت الخاصة 

واألفراح والفعاليات المؤسسية 
للمجموعات حتى 250 ضيًفا. 

تعرَّف على مزيٍد من المعلومات عبر:  
CruiseChicago.com

تعليقات ضيوفنا!

مذهلة! كان المحاضر على قدٍر كبير من المعرفة، كما كانت 
المشاهد النهرية تفوق الوصف!  

- كيم كيه، موقع يلب، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

القوارب نظيفة وتشعر فيها باألمان الشديد. انطلقت في 
هذه الرحلة ثالث مرات. أنا أحبها جًدا!  

- جولي اس، موقع يلب، أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية

إذا لم يتاح لك سوى القيام بأمر واحد في شيكاغو، فال ينبغي أن يكون سوى هذه الرحلة.  
مارك بي، تريب أدفايزر، فيرمونت، الواليات المتحدة األمريكية

أفضل جولة سياحية في المدينة حظيت بها على اإلطالق طوال حياتي! لقد مكثنا في أمريكا 
لمدة شهر وكان هذا أفضل صباح رأيناه.  

- جوراسيكبيل، تريب أدفايزر، دورست، المملكة المتحدة

نبذة عن رحالتنا النهرية

إن الرحلة النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة 
شيكاغو للعمارة على متن شيكاغو فيرست ليدي  
ال غنى عن زيارتها سواء للزوار من خارج 

المدينة أو لمواطني شيكاغو على حٍد سواء. إذ 
َّبون على  يروي المحاضرون المتطوعون الُمَدر

أعلى مستوى والمفعمون بالشغف، معلومات 
مفصلة عن األنماط المعمارية المختلفة في 

شيكاغو، باإلضافة إلى قصًصا عن األشخاص 
الذين صمموا مدينتنا وساهموا في بناءها. إنها 

تجربة لن ُتنسى وال يوجد لها مثيل!

 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة

 	 ُتْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو

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

 	 طابقين من المعروضات المذهلة
 	 نموذج 3D تفاعلي للمدينة
 	 نماذج كبيرة الحجم لناطحات سحاب شهيرة 

حول العالم
 	 خبرة كاملة عن المنشآت المعمارية في 

شيكاغو!
شاملة زيارة إلى مركز   

شيكاغو للعمارة
وّفر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك للعرض 

مع تذاكر الرحلة النهرية

أضف 5 دوالر للترقية إلى مركز 
شيكاغو للعمارة

اختيار   
المهندسين   
المعماريين جولة معمارية رسمية في شيكاغو



 رحالت عام 2019
تستمر جميع الرحالت 90 دقيقة

للترقية إلى 
مركز شيكاغو 

للعمارة

CHICAGO’S FIRST LADY CHICAGO’S FAIR LADY CHICAGO’S LEADING LADY CHICAGO’S CLASSIC LADY
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ARCHITECTURECRUISE.COM  • رحالت شيكاغو فيرست ليدى

ُينصح بالحجز المسبق!
تفضل بزيارة مكتب بريد شيكاغو ريفر ووك )112 إيست واكر درايف(	 
اشتري التذاكر من مركز شيكاغو للعمارة )111 إيست واكر درايف(	 
احجز عبر خدمة الكونسيرج في الفندق	 
قم بزيارة Ticketmaster.com/RiverCruise أو اتصل برقم1-800-982-2787	 

 االنطالق من شيكاغو ريفر ووك
 112 إيست واكر درايف | جادة ميتشيغان، واكر درايف
موقف سيارات بسعر مخفض متاح في 111 إيست واكر درايف 

30 مارس - 11 أبريل افتتاح الموسم  
االثنين-األحد: 10ص، 12م، 2م، 4م

االثنين- الخميس: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م )5م أيام الخميس(
الجمعة - األحد: 9:30ص، 10ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 1م، 1:30م، 2م، 3:30م، 4م، 5م

3 - 16 مايو نهاية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص )11ص أيام الخميس(، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م
الجمعة - األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2م، 3م، 4م، 5م

12 أبريل - 2 مايو بداية الربيع  

االثنين - الخميس: 10ص، 11ص، )11:30ص أيام الخميس(، 12م، 1م، )1:30م أيام االثنين والخميس(، 4م، 
5:30م، 7:30م

الجمعة-األحد: )9ص أيام السبت واألحد(، 9:30ص، 10ص، 10:30ص، 11ص، 11:30ص، 12م، 12:30م، 1م، 
1:30م، 2م، 2:30م، 3م، 3:30م، 4م، 5م، 5:30م، )7:30م أيام الجمعة واألحد(

17 مايو - 14 أكتوبر الصيف 

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

15 أكتوبر - 3 نوفمبر بداية الخريف 

االثنين - الخميس: 10ص، 12م، 2م، 4م
الجمعة-األحد: 10ص، 11ص، 12م، 1م، 2 م، 3م، 4م، 5م

4 - 24 نوفمبر نهاية الخريف 

 17 مايو - 14 أكتوبر
األحد - الجمعة الساعة 7:30 م

انطلق في الرحلة النهرية الطويلة أثناء ساعات 
الغروب الساحرة، واستمتع بالمشاهد الخالبة بينما 

تنتقل شيكاغو من فترة الصباح إلى المساء.

18 مايو - 14 أكتوبر
السبت واألحد الساعة 9:00ص

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

ساحرة؛ مما يتيح لك التقاط أفضل الصور!

اكتشف القصص وراء المباني
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. ويقود 
محاضرو مركز شيكاغو للعمارة هذه الجولة التي تستغرق 90 دقيقة على متن األسطول األكثر 

فخامة في المدينة.

مركز شيكاغو للعمارة
يقع المركز الجديد لشيكاغو للعمارة في 111 إيست واكر درايف، أعلى رصيف الرحالت النهرية 

مباشرة.

قم بزيارة مركز شيكاغو للعمارة للتعرف على المباني المعمارية بالكامل في شيكاغو، قبل الرحلة 
أو بعدها! يتميز المركز الذي يتألف من طابقين بمعروضات ساحرة ويحتفل بالمعمار الخالب الذي 

تتميز به شيكاغو من خالل نموذج 3D تفاعلي للمدينة، جنًبا إلى جنب مع نماذج كبيرة الحجم 
لناطحات سحاب مشهورة حول العالم. ال تفوت فرصة رؤية المركز الوحيد من نوعه في البالد.

.architecture.org ف على مزيٍد من المعلومات عبر  تعرَّ

وّفر أموالك عند شرائك للعرض الثنائي
سعر دخول حصري إلى مركز شيكاغو للعمارة بقيمة 5 دوالر فقط، متاح عند شراء تذكرة الجولة 

النهرية )وّفر 7 دوالر(. يمكن شراء التذكرة الثنائية التي تضم الرحلة النهرية ومركز شيكاغو 
للعمارة، عند الرصيف أو في مركز شيكاغو للعمارة أو عبر اإلنترنت. الدخول إلى مركز شيكاغو 

للعمارة متاح خالل 7 أيام السابقة للرحلة النهرية أو التالية لها.

يخضع محاضرو مركز شيكاغو للعمارة 
لتدريب مكثف إلصقال معرفتهم عن عمارة 
مدينة شيكاغو وقدرتهم على التعريف بها، 

حتى تستمتع برحلة نهرية "رسمية" في 
شيكاغو. إن المحاضرين هم سبًبا هاًما وراء 

"اختيار المهندسين المعماريين" للرحلة النهرية 
التي يقدمها مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة!

التكلفة  
الرحلة النهرية: 44.48 دوالر   

الرحلة النهرية المسائية: 49.21 دوالر  
تضاف الضريبة المقررة

المدة  
90 دقيقة

مكان االنطالق  
شيكاغو ريفر ووك،  

 112 إيست. واكر درايف
)جادة ميتشيغان، واكر درايف(  

ابحث عن مظلتنا!

مركز مؤسسة شيكاغو للعمارة

رحلة نهرية
على متن شيكاغو فيرست ليدي

إمكانية دخول الكراسي المتحركة  
يمكن الوصول إلى شيكاغو ريفر ووك عبر الممر المنحدر للكراسي المتحركة في ستيت 

ستريت وواكر درايف.   
للحصول على تعليمات حول أماكن النزول المالئمة للكراسي المتحركة، برجاء زيارة:  

cruisechicago.com/accessibility

موقف السيارات  
موقف سيارات عام متاح بسعر مخفض في 111 إيست واكر درايف. يتعين الحصول 

على المصادقة. تعرَّف على مزيٍد من المعلومات:  
cruisechicago.com/parking

المجموعات  
للتعرف على األسعار المخصصة للمجموعات والحجوزات المتاحة، اتصل برقم  

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

أضف 5 دوالر  رحلة
نهرية 44.48 دوالر

الرحلة النهرية المسائية الساعة 7:30م: 49.21 دوالر
تضاف الضريبة المقررة

 شاملة زيارة إلى 
مركز شيكاغو للعمارة

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

نبذة عن رحالتنا النهرية المميزة

شيكاغو ريفر ووك في جادة ميتشيغان، واكر درايف

الرحلة األولى
في شيكاغو

 بناًء على
 آراء مستخدمي

TRIPADVISOR

الرحلة النهرية المسائية

التقط صوًرا لشيكاغو  
رحلة نهرية تصويرية

التقي باألسطول

يقدم أسطول شيكاغو فيرست ليدى 
أيًضا خدماته إلقامة الحفالت الخاصة 

واألفراح والفعاليات المؤسسية 
للمجموعات حتى 250 ضيًفا. 

تعرَّف على مزيٍد من المعلومات عبر:  
CruiseChicago.com

تعليقات ضيوفنا!

مذهلة! كان المحاضر على قدٍر كبير من المعرفة، كما كانت 
المشاهد النهرية تفوق الوصف!  

- كيم كيه، موقع يلب، ماساتشوستس، الواليات المتحدة األمريكية

القوارب نظيفة وتشعر فيها باألمان الشديد. انطلقت في 
هذه الرحلة ثالث مرات. أنا أحبها جًدا!  

- جولي اس، موقع يلب، أوكالهوما، الواليات المتحدة األمريكية

إذا لم يتاح لك سوى القيام بأمر واحد في شيكاغو، فال ينبغي أن يكون سوى هذه الرحلة.  
مارك بي، تريب أدفايزر، فيرمونت، الواليات المتحدة األمريكية

أفضل جولة سياحية في المدينة حظيت بها على اإلطالق طوال حياتي! لقد مكثنا في أمريكا 
لمدة شهر وكان هذا أفضل صباح رأيناه.  

- جوراسيكبيل، تريب أدفايزر، دورست، المملكة المتحدة

نبذة عن رحالتنا النهرية

إن الرحلة النهرية التي ينظمها مركز مؤسسة 
شيكاغو للعمارة على متن شيكاغو فيرست ليدي  
ال غنى عن زيارتها سواء للزوار من خارج 

المدينة أو لمواطني شيكاغو على حٍد سواء. إذ 
َّبون على  يروي المحاضرون المتطوعون الُمَدر

أعلى مستوى والمفعمون بالشغف، معلومات 
مفصلة عن األنماط المعمارية المختلفة في 

شيكاغو، باإلضافة إلى قصًصا عن األشخاص 
الذين صمموا مدينتنا وساهموا في بناءها. إنها 

تجربة لن ُتنسى وال يوجد لها مثيل!

 	 الرحلة النهرية الوحيدة التي ينظمها مركز شيكاغو للعمارة

 	 ُتْبِحر المركب النهرية عبر الفروع الثالثة لنهر شيكاغو

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

 	 طابقين من المعروضات المذهلة
 	 نموذج 3D تفاعلي للمدينة
 	 نماذج كبيرة الحجم لناطحات سحاب شهيرة 

حول العالم
 	 خبرة كاملة عن المنشآت المعمارية في 

شيكاغو!
شاملة زيارة إلى مركز   

شيكاغو للعمارة
وّفر 7 دوالر عن السعر العادي عند حجزك للعرض 

مع تذاكر الرحلة النهرية

أضف 5 دوالر للترقية إلى مركز 
شيكاغو للعمارة

اختيار   
المهندسين   
المعماريين جولة معمارية رسمية في شيكاغو




