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BATMAN™: Knight Flight 
Climb, spin and roll through the night skies above Gotham 
City as you help Batman pursue his fiercest foes! 

THE JOKER™ Funhouse
Explore the mad maze of surprises conjured up by the 
Super-Villains in this terrifying twist on the classic carnival 
attraction. Parental discretion advised. 

THE RIDDLER™ Revolution
Take on the most death-defying brain-twister! Roll and spin 
your way through this thrilling coaster ride.

Rogues’ Gallery Games
The Super-Villains took over the once peaceful pier! Test your 
skills with the High-Striker, the Bazooka Blast, the 
Whack-A-Bat, the Get-Away-Cars and the Toxic Blast!

 
  

The Joker Surprise Party
Harley Quinn is throwing a surprise party for The Joker. 
Everyone is invited but one guest will receive an unwelcome 
surprise when they’re chosen to be the test subject in an evil 
experiment! Are you brave enough to attend?
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CARTOON JUNCTION

DYNAMITE GULCH

DYNAMITE GULCH

GOTHAM CITY

FAST AND FURRY-OUS™

Join this dizzying dash as WILE E. COYOTE™ does his best to catch ROAD 
RUNNER™. 

THE JETSONS™ Cosmic Orbiter
Climb aboard and take a spin up in the sky in your very own spacecraft. 

MARVIN THE MARTIAN™ Crater Crashers
Quick! Bump and smash your space rocket to generate enough kinetic
energy to power Marvin’s rocket ship back into orbit. 

YOSEMITE SAM™ ROOTIN’ TOOTIN’ Gas
An iconic American themed roadside service station. This Dynamite Gulch
retail outlet offers the best of a by-gone era, including a life-sized pickup
truck filled with large plush toys!

Bedrock River Adventure
Take in the prehistoric sights and sounds of Bedrock with 
everyone’s favorite Stone Age family, THE FLINTSTONES™! 

Bedrock Boutique
This shops’ prehistoric products feature the “modern stone-aged 
family” – The Flintstones.

BRONTO BURGERS AND RIBS™ 

Satisfy your Dino-size appetite with a range of mouthwatering 
burgers or a prehistoric serving of ribs. 

MAMMOTH MUNCHIES™

Enjoy prehistoric offerings including a range of delectable treats.

Plaza Snacks
Stop by Plaza Snacks, a walk-up window for 
quick treats.

The Starlight
Enjoy a personal visit to your table from 
your favorite Warner Bros. characters at 
The Starlight, an upscale, full-service, family 
restaurant where you can dine in style.

BEVERLY HILLS BOULANGERIE™ 

Visit Beverly Hills Boulangerie, an upscale 
Beverly Hills-style coffeehouse to enjoy 
pastries, snacks, beverages or a quick lunch.
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WARNER BROS. PLAZA

Warner Bros. Cinema Spectacular
Head to Warner Bros. Plaza for a celebration 
of Warner Bros. blockbuster movies — as 
everyone's favorite showman Bugs Bunny 
brings this symphonic multimedia 
extravaganza to life.

HOLLYWOOD TRATTORIA™ 

Feast on Italian menu favorites at Hollywood 
Trattoria, a modern Italian eatery.

CELEBRITY SCOOP™ 

A classic American ice cream parlor that serves up 
sweet indulgences such as ice cream cones, 
sundaes, malts and milkshakes.

BUGS BUNNY™ & CO.
This shop is just for kids! All the apparel, souvenirs 
and of course, candy for the littlest Looney Tunes fans!
Customize your sweet treats with our 3D Candy Printer.

Celebrity Photo Studio
Be a star in your own movie or photo with your 
favorite character or Super Hero with our 
immersive green screen experience!

Superstar Souvenirs
When fashion is your passion, you’ve hit the right 
target here!  This is the home of adult apparel 
and accessories from your favorite Looney Tunes 
characters, Tom & Jerry, and Scooby-Doo! 

Warner Bros. Studio Store
For an exclusive range of Warner Bros. World 
Abu Dhabi products including adult DC fashion 
apparel and accessories.

TREASURES OF HOLLYWOOD™  

Features works from various DC Comics and 
Looney Tunes artists, as well as prop replicas, 
jewelry, watches and stationery products.
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METROPOLIS

SUPERMAN™ 360: Battle For Metropolis
Fly alongside the MAN OF STEEL™ in this 360-degree 
action-packed battle to defend the city of Metropolis. 
Parental discretion is advised. 

JUSTICE LEAGUE™: Warworld Attacks
Join the DC SUPER HEROES in an epic face-off against one 
of the Justice League’s greatest adversaries on this 
thrillingly immersive ride. 

GREEN LANTERN™: Galactic Odyssey
Travel across the cosmos to extraordinary worlds on this 
awe-inspiring flying theatre experience.  

TEEN TITANS™ Training Academy
Sharpen your Super Hero skills and take on zip coasters, net 
climbs, rope bridges and more in this challenging 
multi-level play area.
Guests are required to wear closed shoes.
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DINING
Ani-Mayhem
Keen to become ACME™ Employee of the Month? Join 
the cartoon chaos and rack up points delivering ACME 
packages to win this mission.  

ACME Factory 
Be a product tester for ACME Corporation! Choose from 
spiral net climbs, suspended rope bridges, tunnel mazes 
and more, as well as three thrilling rides.  

  

SHOPPING

CARTOON JUNCTION

DAFFY™ Jet-Propelled Pogo Stick
Test ACME’s latest invention; this kid-friendly tower ride 
will bounce you till you’re daffy. 

TWEETY™ Wild Wockets
Watch out kids, SYLVESTER™ might sneak up on 
you! Spin awound Tweety bird.

DINING

Cartoon Junction Carousel
Ride along with your favorite classic characters from 
LOONEY TUNES™ and HANNA-BARBERA™ on this colorful 
carousel. 

TOM AND JERRY™ Swiss Cheese Spin
Prepare for twists, turns and mayhem as Tom chases Jerry 
and Jerry chases the cheese! 

SCOOBY-DOO™! The Museum of Mysteries 
Join Scooby and the gang as they search for clues to solve 
a mystery in this family friendly spooky ride.  

Meet Bugs! (and Daffy)
Bugs is back at his hometown theater, ready for 
his new show! Take on the role of your favorite 
Looney Tunes character in this live interactive 
show and remember to keep your camera 
ready…

ACME Beats
Roll out the caution tape; something is amiss at 
the ACME factory and the inspectors have been 
called in! This show features fun-filled action, 
physical comedy, lots of drumming and plenty of 
audience participation for an immersive 
entertainment experience.

C.J. Mercantile
Ever wondered what it’s like to step back in time
and immerse yourself in a shopping experience from 
yesteryear? C.J. Mercantile is the place for you. This 
shop contains a collection of the finest merchandise 
around featuring favorites such as Tom and Jerry and 
Scooby-Doo.

Cartoon Junction Retail District
Pick up Bugs Bunny’s fun hats and accessories 
from the Hare Salon, in addition to other Looney 
Tunes themed toys from Fudd Hardware – both 
located in the Cartoon Junction Retail District. 
Customize your sweet treats with our 3D Candy 
Printer at Daffy Snacks, Cartoon Junction’s
sweet’s shop!

ACME Commissary
Satisfy your hunger with a selection of flatbread sandwiches, 
hot dogs, mini pizzas, empanadas, shawarma, and manakish.

ACME Company Store
Whether it’s popcorn, cotton candy or a slush you’re after, 
pick up a quick treat from the ACME Company Store and 
keep the mayhem going. 

DC Super Heroes Store
Check out the DC Super Heroes Store, which 
offers T-shirts, accessories and souvenirs 
featuring the world’s greatest Super Heroes 
and Super-Villains including Superman, 
Batman, WONDER WOMAN™, THE FLASH™, 
AQUAMAN™, The Joker and HARLEY QUINN™!
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Ricochet Racin’ with TAZ™

Ready to giggle? This children’s car ride will whip 
you around at speeds that would make Taz proud.

KIDS SECTIONMAIN SECTION 0    1.1m

PARK RIDGE MARKET™ 

Become a Super Hero by customizing your very own cape, 
T-Shirt or cap and pick from a range of treats or special 
souvenirs inspired by your favorite Super Heroes. 

BIG BELLY BURGER™ 

Grab a delicious burger and fries at the preferred dining 
destination for hungry Super Heroes across the DC Universe.

JITTERS™ COFFEE AND SNACKS
Refuel your energy supply with coffee, pastries, popcorn 
and other sweet treats.

ACE O’ CLUBS™

Tantalize your taste buds at Ace O’ Clubs, a restaurant 
owned and operated by Bo “Bibbo” Bibbowski, ex-boxer 
and super-fan of Superman. While he may be a little rough 
around the edges, he has refined his menu with a range of 
international family favorites.

Zatanna Books & Magical Curiosities
Step into Zatanna Books & Magical Curiosities in 
Metropolis, where you’ll find fashion and accessories for 
your favorite female Super Heroes!

Front Page Photos
Personalize your own copy of the DAILY PLANET™ at Front 
Page Photos, a photo studio where you can put yourself in 
the news!

Justice League: Hero Supply Co.
Take home a souvenir from Justice League Hero Supply Co. 
to celebrate your favorite member of the super-powered team.

DAILY PLANET™ Newsstand
Don’t miss out on special souvenirs from Metropolis’ own 
newspaper sold at the Daily Planet Newsstand.

DC Super Heroes in Training
Do you have what it takes to be a Super Hero? Join Wonder 
Woman, Green Lantern and ROBIN™ as they instruct young 
recruits to see if they have what it takes to be a future 
member of the Justice League or the Teen Titans. 

Bistro Le Pew
Bring your little ones for fun kids activities or reserve this 
space for your special occasions.

Cartoon Junction Food Fair
Don’t miss the Cartoon Junction Food Fair; serving up a 
variety of walk-up snacks from YOGI BEAR™ AND BOO-BOO™ 

Ice Cream, handheld pies from HUCKLEBERRY HOUND™ Pies 
and spun sugar from PENELOPE PITSTOP™ Cotton Candy.
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Harlequin Confections
Take home sweet memories of Gotham City from this 
specialty gourmet confectionery shop offering chocolate, 
assorted candy and cookies in signature collectible tins 
and gift boxes inspired by Harley Quinn.

Cobblepot Formal Wear
Suit up like THE PENGUIN™ in a dapper collection of 
men’s formal wear and accessories including cufflinks 
and neckties.

Cat’s Eye Jewelry
Adorn yourself with jewels and accessories from Gotham 
City’s very own jewelry store. 
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GUESTS UNDER 12 MUST BE ACCOMPANIED 
BY A RESPONSIBLE PERSON

Park Row Pawn Shop
Commemorate your visit to Gotham City with Batman 
memorabilia from Park Row Pawn Shop.

HALL OF DOOM™

Indulge in a decadent dining experience at the Hall of Doom! 
This abandoned subway station is now the secret lair for 
Gotham City Super-Villains, offering buffet service and an 
array of Asian inspired cuisines.

MR. FREEZE™ Ice Scream Truck
Tickle your taste buds with chilling delights from the
Mr. Freeze Ice Scream Truck, located on Gotham Pier.

GOTHAM CITY’S FINEST™

Hungry, law-abiding citizens can head to Gotham City Police 
Department’s favorite diner for a healthy bite. Step right up 
and create your own salad or sandwich filled with your 
favorite ingredients or enjoy the diner’s classic dishes from 
the menu.

Monarch Theater Gifts
Stop by this baby boutique filled with everything a little 
Super Hero may need including DC inspired apparel
and accessories. 

KidsThrill Family
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المرافق الترفيهية

باتمان: التحليق مع فارس الظالم  
حلّق يف س�ء غوثام سيتي لتساعد با�ان يف مهمته للقضاء عىل األرشار.

بيت عجائب ذا جوكر
استكشف املتاهة املليئة باملفاجئات املدبرة من قبل أرشار سوبر-فيلنز حيث تتحول 

اللعبة التقليدية إىل مغامرة ممتعة.

الدوران مع ذا ريدلر
استعد لحل ألغاز ذا ريدلر املاكرة، قم بااللتفاف واملراوغة يف هذه األفعوانية الشيقة!

ألعاب معرض روغز
استوىل أرشار سوبر-فيلنز عىل امليناء الذي كان آمناً! اخترب مهاراتك وجرّب ألعاب 

هاي-سرتايكر، بازوكا، واك-آ-بات، غت-أواي للسيارات وتوكسك بالست!

وارنر براذرز بالزا

كرتون جانكشن

ديناميت غالتش

غوثام سيتي

فاست آند فيريوس
انضم إىل هذه األفعوانية حيث وايل إي. كايوº يبذل قصارى جهده لإلمساك بخصمه روود رنر.

مكوك ذا جيتسونز الفضائي
استقل مركبتك الفضائية وحلّق بها عالياً يف الس�ء. 

تصادم المركبات مع مارفن ذا مارشن
أرسع! اصطدم باملركبات األخرى لتوليد الطاقة التي تحتاجها مركبة مارفن ذا مارشن للعودة مرة أخرى إىل 

مدارها. 

محطة يوسيميتي سام روتن توتن للغاز
تقدم هذه املحطة الفريدة من نوعها ذات الطابع األمريÂ واملوجودة يف منطقة ديناميت غالتش أفضل ما 

�يزت به الحقبة املاضية، Åا يف ذلك مركبة نقل كبÄة مليئة باأللعاب.

مغامرة نهر بيدروك مع ذا فلينستونز 
استمتع باألجواء التي تنقلك إىل العرص الحجري مع عائلة ذا فلينستونز! 

بوتيك بيدروك
يتميز املتجر Åجموعة فريدة من منتجات العرص الحجري التي تعود لعائلة ذا فلينستونز.

برونتو برغرز آند ريبز 
أشبع شهيّتك الكبÄة Åجموعٍة متنّوعة من شطائر الربغر املتنّوعة، أو باألضالع املشويّة كبÄة 

الحجم وفقاً لوصفات العرص الحجرّي الشهÄة.

ماموث منجيز
من العرص الحجرّي يقّدم لكم هذا املتجر خياراٍت كثÄة من النقرشات الشهيّة. 

ذا ستاراليت
استمتع بزيارٍة خاصة إىل طاولتك من شخصيات وارنر براذرز 

املفضلة لديك يف ذا ستاراليت، حيث الخدمة الكاملة واألجواء 
العائليّة والتجربة املتميّزة.

مخبز بيفرلي هيلز
استمتع بأجواء املقهى املرموق الذي يقدم املعجنات والوجبات 

الخفيفة واملرشوبات، ويقدم كذلك وجبات الغداء الرسيع.

سكوب المشاهير 
متجر أمريÂ بتصميم كالسيÂ يقدم مجموعة متنوعة من 

الحلويات واملثلجات واملرشوبات. 

المطاعم

التسوقالمطاعم (تابع) العروض

وارنر براذرز بالزا

عرض وارنر براذرز السينمائي
انطلق إىل وارنر براذرز بالزا لتشهد احتفاالت أسطورية ألقوى 

أفالم وارنر براذرز، حيث يستعد النجم باغز باÑ لتقديم 
سمفونية رائعة.

هوليوود تريتوريا  
املطعم الذي يقدم أشهى األطباق اإليطالية األصيلة.

بالزا الوجبات الخفيفة 
تذوق أشهى الوجبات الخفيفة والرسيعة.

باغز باني وشركائه
يعترب باغز باÑ ورشكائه املتجر األقرب إىل قلوب األطفال، حيث يوفر 

أجمل األزياء، والهدايا التذكارية، وبالطبع تشكيلة من أشهى الحلويات 
للصغار من عشاق شخصيات لوÑ تونز. وÓكنكم إضافة تصميمكم 

الخاص عىل الحلوى باستخدام طابعة الحلويات الثالثيّة األبعاد.

استديو صور المشاهير
تألق كالنجوم واملشاهÄ يف صورة أو فيديو مع إحدى شخصيات سوبر 

هÄوز املفضلة لديك عرب تجربة الشاشة الخرضاء.

سوبر ستار للهدايا التذكارية
الوجهة األمثل لعشاق األزياء واألناقة، إذ يوفر املتجر أجمل 

املالبس واالكسسوارات املستوحاة من شخصيات لوÑ تونز، وتوم 
آند جÄي، وسكو×-دو الشهÄة. 

متجر وارنر براذرز استديو 
يوفر لك هذا املتجر تشكيلة حرصية من منتجات عاØ وارنر براذرز 

أبوظبي، Åا فيها مالبس واكسسوارات أبطال دي يس.

التسوق (تابع)التسوق (تابع)
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متروبوليس

سوبرمان 360 : معركة متروبوليس
حلّق مع سوبرمان يف هذه اللعبة املليئة باملغامرات للدفاع عن مرتوبوليس. 

ينصح بتواجد األهل. 

جستس لييغ: هجوم ورورلد
انضم إىل دي يس سوبر هÄوز يف هذه اللعبة الشيقة يف مواجهة ملحمية 

للتصدي ألكرب أعداء جستس لييغ. 

غرين النترن: مجرة أوديسي
استمتع بالسفر إىل عاØ مختلف من خالل خوض تجربة املرسح

املتحرك املدهش.  

أكاديمية تين تايتنز للتدريب
اصقل مهاراتك وقم بتجربة الحبل املعلق وشبكة التسلق والجسور املعلقة، 
وغÄ ذلك الكثÄ يف منطقة األلعاب املليئة بالتحديات متعددة املستويات. 

يتعßّ عىل الزوار ارتداء األحذية املغلقة.

دي سي سوبر هيروز تحت التدريب
هل لديك املهارات الالزمة لتكون واحداً من بß شخصيات سوبر هÄوز؟ 
 ßانضم إىل وندر ومان وغرين النرتن وروبن يف مغامرة تدريبية للمنضم

الجدد لتحديد في� إذا كانوا مؤهلß ليكونوا أبطال يف املستقبل ومساعدة 
جستس لييغ أو تß تايتنز.

زاتانا للكتب والعجائب
توجه إىل هذا املتجر يف مرتوبوليس حيث أجمل تصاميم املوضة 

واالكسسوارات التي تألقت بها الفتيات األبطال ضمن فريق سوبر هÄوز.

الصفحة ا®ولى للصور
احصل عىل نسختك الخاصة من صحيفة دييل بالنيت، حيث Óكنك طباعة 

صورتك عىل الصفحة األوىل! 

جستس لييغ: شركة معدات ا®بطال 
Óكنك اقتناء أجمل الهدايا التذكارية والتعبÄ عن شغفك بالشخصية املفضلة 

لديك من أعضاء فريق األبطال.

زاوية ديلي بالنيت للصحف
ال تفوت فرصة اقتناء أجمل الهدايا التذكارية من زاوية دييل بالنيت

للصحف التي تعترب املركز اإلعالمي الشهÄ ملدينة مرتوبوليس.

بارك ريدج ماركت  
تحّول إىل سوبر هÄو واخرت الوشاح، القميص أو القبعة التي ترغب بها ليتّم 
تزييتها باسمك. ك� Óكنك االختيار من مجموعٍة كبÄة ومتنوعة من الهدايا 

التذكاريّة التي ألهم تصميمها بطلك الخارق املفّضل. 

المطاعم التسوق
أني-ميهم

هل ترغب بأن تكون موظف الشهر لدى رشكة أكمي؟ قم بإيصال الطرود 
الخاصة برشكة أكمي لتجميع أكرب قدر من النقاط لتنجح يف إنجاز املهمة.

مصنع أكمي
جرّب منتجات رشكة أكمي وقم باالختيار ما بß شباك التسلق والجسور 

املعلقة واألنفاق امللتوية، باإلضافة إىل ثالث ألعاب شيقة.  

كرتون جانكشن

القفز مع دافي
اكتشف آخر ابتكارات أكمي مع دايف؛ إنه برج القفز العمودي

الذي يناسب األطفال!  

تويتي وايلد ووكيتس 
احذروا يا صغار؛ فالقط الشقي سيلفسرت يرتبص بكم.

قم بااللتفاف يا تويتي.

المطاعم

كرتون جانكشن كاروسيل
تجّول برفقة الشخصيات املفضلة لديك من لوÑ تونز وهانا-باربÄا يف الدوامة 

الكالسيكية باملليئة باأللوان. 

دوامة الجبنة السويسرية مع توم آند جيري
استعد للدوران والكثÄ من االنعطافات أثناء مطاردة القط توم للفأر جÄي!

متحف ألغاز سكوبي-دو! 
انضم إىل سكو×-دو ورفاقه يف مغامرة البحث عن األدلة لحل اللغز من خالل 

هذه اللعبة التي تناسب كافة أفراد العائلة!  

تعرف على باغز! (ودافي)
باغز باÑ يعود من جديد وهو عىل أتم االستعداد للعرض ألول مرة عىل 

املرسح املوجود يف منطقته! تقمص أحد شخصيات لوÑ تونز املحبوبة 
لديك وكن جاهزاً لتصوير هذا العرض الحي التفاعيل.

أكمي بيتس 
ضعوا رشيط التحذير، فهناك يشء مريب يف مصنع أكمي وتم استدعاء 
املحققß للكشف عن هذه الواقعة! التفوتوا هذا العرض املشوق الذي 
يتضمن الكثÄ من الحركة واملرح والتفاعل مع الجمهور ليعيشوا تجربة 

مرحة غامرة.

متجر سي. جي. 
هل تخيلت يوماً أن تتمكن من العودة بالزمن لتتسّوق عىل الطريقة 
التقليديّة القدÓة؟ هنا املتجر هو املكان األمثل لتجربة ذلك. اكتشف 

تشكيلة فريدة من أرقى منتجات لوÑ تونز عىل اإلطالق، مثل توم وجÄي 
وسكو×-دو.

منطقة التجزئة في كرتون جانكشن
احصل عىل أجمل قبعات واكسسوارات باغز باÑ من متجر صالون األرنب، 

 Ñها من األلعاب والدمى الجميلة املستوحاة من شخصيات وأحداث لوÄوغ
تونز لدى متجر معدات فاد الواقعان يف منطقة التجزئة يف كرتون جانكشن. 

ال تنىس إعداد أشهى الحلويات بأشكال وتصاميم من اختيارك عرب طابعة 
الحلويات ثالثة األبعاد لدى متجر دايف للوجبات الخفيفة، متجر الحلويات 

الفريد يف منطقة كرتون جانكشن.

كنوز هوليوود  
 استعراض ألع�ل فناÑ الرسوم املصورة من دي يس ولوÑ تونز، 

ضمن مجموعة من الهدايا التذكارية؛ كالساعات واملجوهرات 
واألدوات املكتبية واملجس�ت.

متجر دي سي سوبر هيروز
يف متجر دي يس سوبر هÄوز Óكنكم االختيار من مجموعٍة كبÄة 

ومتنوعة من القمصان، اإلكسسوارات والهدايا التذكاريّة واملستوحاة 
من أقو شخصيات سوبر هÄوز وسوبر-فيلنز Åا فيها سوبرمان، 

با�ان، وندر ومان، ذا فالش، أكوامان، ذا جوكر وهاريل كوين.

المرافق الترفيهية (تابع)
السباق مع تاز

استعد للضحك! لعبة سباق السيارات املخصصة لألطفال ستأخذك يف جولة 
برسعات مختلفة.

المطاعم

التسوق

العروض

المرافق الترفيهية

غوثام سيتي

متروبوليس

بيدروك

ديناميت غالتش

متجر شركة أكمي
سواًء كنت ترغب بالبوشار الطازج، غزل البنات، املرشوبات املنعشة

أو أي يشٍء آخر، Óكنك الحصول عليه من متجر رشكة آكمي.

أكمي كوميسري 
اخرت من بß مجموعة متنوعة من السندويشات، البيتزا، شطائر 

الهوت دوغ، فطائر إمباناداس، الشاورما وحتى املناقيش. 

بيسترو لو بيو
اصطحب أطفالك إىل حيث األنشطة املليئة باملرح، ك� Óكنك حجز املكان 

الستضافة مناسباتك الخاصة. 

سوق مأكوالت كرتون جانكشن
ال تفوت سوق مأكوالت كرتون جانكشن الذي يقدم أشهى الحلويات 

والوجبات الخفيفة من أيس كريم الدب يوجي و بو-بو، والفطائر املميزة
من فطائر هكلربي هوند والحلويات من كشك حلويات بينلو×.
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1 0.9m – 1.2m

1.0m – 1.2m

1.1m – 1.3m

0.8m – 1.1m

Max 2.0m1.2m – 1.3m

يجب مرافقة الضيوف اللذين عمرهم تحت  12 سنة من 
قبل أشخاص مسؤولين أو أولياء أمر

0.9m – 1.2m

هارلي كوين للحلويات
ال تنىس أن تتوقف قبل مغادرتك يف هذا املتجر الرائع لتستمع بتشكيلة مميزة 

من أصناف الحلوى والسكاكر اللذيذة والشوكوالتة والكعك املقدمة بطريقة 
رائعة يف صناديق وعلب مميزة مستوحاة من هاريل كوين.

كاتس أي للمجوهرات
تألقوا باملجوهرات واالكسسوارات الحرصية يف هذا املتجر املميز يف منطقة 

غوثام سيتي.

كوبل بوت للمالبس الرسمية
تأنق مثل ذا بنغوين واكتشف أحدث تشكيلة من أزياء الرجال العرصية، 

واالكسسوارات كربطات العنق وزينة أزرار األك�م.

المسرح الملكي للهدايا
يف هذا املتجر املخّصص لألطفال، Óكنكم التزّود بكّل ما قد يحتاجه طفلكم 
الخارق، Åا فيه املالبس واإلكسسوارات املستوحاة من دي يس سوبر هÄوز.

متجر بارك رو بون
تذكر زيارتك الرائعة إىل غوثام سيتي بأجمل التذكارات والهدايا املستوحاة من 

شخصية با�ان.

KIDS SECTION 0    1.1mMAIN SECTION

0    1.3m

FREE
PLAY ZONE 0.9 ZIP

COASTER
ROPES COURSE
CLIMBING WALLS 1.1

بيغ بيلي برغر 
استمتع بتناول أشهى الوجبات يف املطعم املفضل لشخصيات

سوبر هÄوز يف عاØ دي يس.

جيترز للقهوة والوجبات الخفيفة
امنح نفسك جرعة من الطاقة والنشاط وتلذذ بكوب من القهوة
مع اختيارك من املخبوزات الطازجة، والفشار وأشهى الحلويات.

أيس أو كلوبز  
دلل حواسك باملذاق الرائع والطعم الشهي لدى املطعم الذي Óلكه ويديره

"بيبو بيبوسÂ"، املالكم السابق، وأحد أبرز عشاق سوبرمان. هذا املالكم 
املحرتف أثبت أنّه صاحب ذوٍق رفيعٍ أيضاً، حيث تتضمن الئحة الطعام يف 
مطعمه مجموعًة متنوعًة من األطباق العامليّة والتي تلبّي أذواق كّل أفراد 

العائلة.

1.95m

1.95m

حفلة مفاجآت ذا جوكر
هاريل كوين تستعد لتحضÄ حفل لتفاجئ به ذا جوكر. الجميع مدعوون، ولكن سيتم 

اختيار ضيف من بß الحضور ليكون ضحية تجربة رشيرة جداً. هل لديك الجرأة 
لتخوض املغامرة؟   

هول أوف دوم
تلذذ بتجربة طعام فريدة يف هذا املطعم املستوحى من محطة األنفاق 

املهجورة، واملخبأ الرسي ألرشار سوبر-فيلنز يف غوثام سيتي. يقدم املطعم 
أشهى تجارب "البوفيه" وأصناف املأكوالت اآلسيوية.

عربة مستر فريز لÁيس كريم 
فرصتكم إلمتاع حاّسة الذوق لديكم بأشهى نكهات اآليس كريم املنعشة 

من عربة مسرت فريز، الواقعة يف ميناء غوثام يف منطقة غوثام سيتي.

روائع غوثام سيتي
هل تشعرون بالجوع؟ توجهوا إىل املطعم املفضل لدى أفراد قسم رشطة 

غوثام سيتي لتناول الوجبات الصحية. Óكنكم تحضÄ السلطة الخاصة بكم 
أو ساندويش من اختياركم أو استمتعوا بأطباق كالسيكية من قاôة الطعام 

الغنية.
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