MAKE IT DELICIOUS

فيالدلفيا موطن للطهي رفيع
المستوى ،يقوم بإعداده طهاة
شهيرون وحائزون على جوائز
MAKE IT ACCESSIBLE

فيالدلفيا مدينة يسهل الوصول
إليها والتجوال فيها

في الصورة :خوسيه غارسيس ،الحائز على
جائزتي الطاهي الحديدي وجيمس بيرد

MAKE A DEAL

MAKE IT GREEN

فيالدلفيا موطن ألكبر منظومة
للحدائق العامة الحضرية في العالم

معفى من الرسوم والضرائب
تسوق
أً
أ
على كافة اللبسة والحذية

MAKE AN IMPRESSION

بوجود متحف فيالدلفيا للفن
ومؤسسة بارنز ومتحف رودان
(وهي غيض من فيض) ،فإن
فيالدلفيا بؤرة للثقافة

Philadelphia
MAKE FRIENDS

#makeitPHL
MAKE HISTORY

discoverPHL com

نشاطات مناسبة للعائلة تالئم أ
الطفال
من كافة أ
العمار

MAKE IT ENTERTAINING

فيالدلفيا ،وهي المشهورة كمسقط
المة ،موطن ألعظم أ
رأس أ
الميال
المربعة تاريخاً في الواليات المتحدة

تتضمن عروض الفنون الحية في
فيالدلفيا ،باليه بينسيلفانيا وأوركسترا
فيالدلفيا وشركة فيالدلفيا أ
للوبرا

MAKE SOME NOISE

فيالدلفيا ،وهي مشهورة كواحدة
من أكثر المدن افتتاناً بالرياضة
في الواليات المتحدة ،مقصد رائع
لالستمتاع بلعبتكم الرياضية المفضلة

MAKE IT LUXURIOUS

توفر فيالدلفيا سالسل فنادق
ذات مستوى عالمي تمثل أ
السواق
الفاخرة والمتخصصة ،وتوفر راحة
ومبيتاً ذوي جودة عالية
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فيالدلفيا  -بوسطن 6.25 :ساعة

فيالدلفيا  -نيويورك 1.5 :ساعة
فيالدلفيا  -واشنطن 2 :ساعة

CITY VIBE

حقائق سريعة

خامس أكبر مدينة في الواليات المتحدة ،ثاني أكبر
المدن على الساحل الشرقي
أ
تعرف بمسقط رأس أ
المة وهي موطن لكثر
أ
الميال المربعة تاريخاً في البالد  -حديقة االستقالل القومية
التاريخية
موطن لعدد من أ
“الوائل” في الواليات المتحدة :المشفى،
العاصمة ،الجامعة ،حديقة الحيوان ،حي الماس ،وغيرها
تعتبر فيرماونت بارك أكبر الحدائق البلدية في
الدولة (وهي أكبر حتى من سينترال بارك في نيويورك
في فيالدلفيا أكثر من  2,500مطعم ،بما فيها 250
.مقهى في الهواء الطلق
توفر فيالدلفيا طهياً عالمياً يتضمن خيارات الحالل
والمطبخ اللبناني
مركز تسوق كينغ أوف براشا هو أكبر مجمعات
أسواق البيع بالتجزئة في البالد
ينظم احتفال ويلكام أمريكا! في فيالدلفيا،
والذي تقيمه سلسلة مخازن واوا في الرابع من تموز/يوليو ،أكبر
العروض الموسيقية المجانية في الهواء الطلق في البالد
هي موطن لمهرجانات موسيقية تم تصميمها من
قبل أيقونات موسيقية ،وتتضمن ذا روتس بيكنيك (من إنتاج ذا
روتس) و احتفال بادوايزر مايد إن أمريكا (من إنتاج جيه زي
فيالدلفيا موطن ألكبر معارض الورود في العالم
داخل الصالة
)

في فيالدلفيا فنون متاحة للعموم أكثر من أي
مدينة أخرى في الواليات المتحدة
،فيالدلفيا موطن لعدد من أفضل المشافي في العالم
.بما فيها مشفى جامعة جيفرسون ومشفى ويلز آي
THE HOTEL BOOM

االنتعاش الفندقي
يضم نطاق مركز المدينة قرابة  40فندقاً توفر أكثر من
غرفة فندقية 11.000
تم افتتاحه حديثاً :كورت يارد فيالدلفيا ساوث
والواقع في نيفي يارد
تم ترميمه مؤخراً :فندق راديسون بلو واريك
فيالدلفيا ،ويندهام هيستوريك ديستريكت ،فندق سونيستا،
فندق ريتنهاوس ،فندق لوز فيالدلفيا

أجواء المدينة

تسوقوا وتذوقوا واستكشفوا  -إن فيالدلفيا:
عاصمة لفنون الصور الزيتية الجدارية ،وفيها أكثر من 3.600
عمل فني في الهواء الطلق
ذات مركز مدينة أمريكي الجوهر بنكهة أوروبية،
يمكن التجوال فيه سيراً على أ
القدام من النهر إلى النهر ،وحتى
ما بعد ذلك
عاصمة للطهي ،وفيها طهاة حائزون على جوائز
جيمس بيرد والطاهي الحديدي والطاهي أ
الول
عاصمة أ
للفالم ،إذ تم تصوير أكثر من  85فيلماً
في فيالدلفيا
معفى من
حلم لمحبي
التسوق ،إذ فيها أتسوق ً
الضرائب والرسوم أ
والحذية ،وفيها العالمات التجارية
لللبسة
والمصممين الكبار ،والمتاجر المتخصصة والعتيقة
عاصمة للثقافة ،إذ تحتوي على أكثر أ
الميال ازدخاراً
بالفنون في البالد ،وهو يمتد من متحف فيالدلفيا للفن ،ومتضمناً
أكاديمية بينسيلفانيا للفنون الجميلة ومؤسسة بارنز ومتحف رودان
تتضمن عروض الفنون الحية في فيالدلفيا:
باليه بينسيلفانيا ،وأوركسترا فيالدلفيا ،وشركة فيالدلفيا أ
للوبرا،
وفيالدانكو وباليه إكس
عاصمة للرياضة ،وفيها فرق محترفة تتضمن:
فيليس (بيسبول) ،إيغلز (كرة قدم أمريكية) ،ذا يونيون (كرة
قدم) ،سيفينتي سيكسرز (كرة سلة) ،فاليرز (هوكي
JOIN THE CONVERSATION

شاركوا أ
بالحاديث

@discover_PHL

/discoverPHL

/philadelphiaCVB

@discoverPHL

صور فيالدلفيا www.discoverPHL.com/photos :
صور متاحة ذات دقة عالية ومنخفضة ،اسم المرور وكلمة السر
”“philadelphiaphotos
قوموا بمشاركة تجاربكم معنا على الوسائط االجتماعية
 #makeitPHLو  #discoverPHLباستعمال عالمات ربط التحديثات
PHL is Here for the Making.
تفقدوا حملتنا العالمية الجديدة على makeitPHL.com

ترميم وتجديد :هوليداي إن إكسبريس ميدتاون،
رودواي إن ،فندق شيراتون فيالدلفيا يونيفيرسيتي سيتي

CONTACT US

سيفتتح قريباً :فندق إس إل إس إنترناشيونال في
فيالدلفيا (سيفتتح عام  ،)2017فندق دبليو/إيليمنت (سيفتتح
عام  ،)2018فندق فور سيزون سيحتل الطوابق العليا من مبنى
كومكاست تاور الجديد ذي الـ  59طابقاً (سيفتتح عام ،)2017
كيمبستون سيفتتح مبنى ثالثاً في فيالدلفيا (أوائل العام ( 2017

Brian Said
Executive Director of Tourism
+1 215-636-4453
brian@discoverPHL.com

discoverPHL com

اتصلوا بنا

GETTING HERE & AROUND

الوصول إلى هنا والتجوال

فيالدلفيا هي مركز كل شيء
يوفر مطار فيالدلفيا رحالت طيران يومية مباشرة
إلى  /من أكثر من  130مدينة حول العالم
خدمة الطيران المباشر مع الخطوط الجوية القطرية
من الدوحة ،في قطر ،إلى فيالدلفيا ،وقد استهلت في الثاني من
نيسان/أبريل2014 ،
مطار فيالدلفيا هو المطار ذو الترتيب  12من بين أكثر
المطارات ازدحاماً في العالم
أ
يمكن الوصول لمطار فيالدلفيا بسيارة الجرة ($28.50
دوالر أمريكي كأجرة ثابتة إضافة للإ كرامية) أو خط القطار إالقليمي
( $8دوالر أمريكي
)

FAST FACTS

فيالدلفيا :الوصول إليها سهل ،ميسورة التكاليف ،وفيها الكثير
مما يمكن القيام به .اجعلوا فيالدلفيا جزءاً من مغامرتكم
أ
المريكية القادمة

تقع على بعد ساعة و 20دقيقة من نيويورك وساعة
و 45دقيقة من واشنطن ،على متن قطارات شركة آمتراك
تعتبر محطة الشارع الثالثين لشركة آمتراك بؤرة
الترحال عبر الرواق الشمالي الشرقي للبالد
تزود شركة سيبتاخدمات النقل العمومي إالقليمي عبر
القطار أو الحافلة ،وهي توفر منفذاً سريعاً وسهال ً من وإلى المدينة
تقع فيالدلفيا على بعد  134كيلومتراً من مطار
نيوارك ليبرتي الدولي و 170كيلومتراً من مطار
جون إف كينيدي الدولي (يبعد كالهما أقل من
ساعتين بالسيارة(

GLOBAL PHL

فيالدلفيا العالمية

إن فيالدلفيا دولية
 - discoverPHL.comعبارة عن موقع فيالدلفيا العالمي على شبكة
إالنترنت وهو يعرض تقويماً للمناسبات ،والصفقات ،والخرائط
القابلة للتعديل ،وبرامج الرحالت ،وما يفضله الزوار
جوالت سياحية خاصة وذاتية التوجه في فيالدلفيا ،وهي متاحة
باللغة العربية

Ann Tok
Tourism Communications Manger
+1 215-636-3416
ann@discoverPHL.com

Stefan Merkl
Senior International Tourism Sales Manager
- Asia Pacific and Middle East
+1 215-636-4452
stefan@discoverPHL.com
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