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عالم المرأة یتعرض الدمان التسوق ،وھي تستقبل 
ھذا االدمان بحب كبیر ،  فال تعد السیاحة قد اكتملت 

ما لم تختم بالتسوق ، فالتسوق بالنسبة لالغلبیة 
 العظمي من النساء خطوة رئیسیة للسیاحة والسفر .
 لذلك سلطنا الضوء على نقطة ازلیة في حیاة المرأة .

من االمور المثیرة في جولد كوست ھو التسوق ، 
كما یمكنك مشاھدة الكثیر من المراكز في مكان 

 واحد .
 

انھا غالیة الثمن وذات جودة عالیة ، ویوجد منھا 
ماھو مناسب في االسعار وما ھو رخیص وجید 

 للھدایا .
 

االفضل عدم الشراء من االكشاك الصغیرة المنتشرة 
 على االرصفة .

 
اذا كنت ترید شراء ماركات عالمیة ال تغامر  -2

بالشراء من ااالسواق الصغیرة بل االفضل شراءھا 
 من المراكز الكبرى .

 
 بعض المراكز الكبرى جید في جولد كوست .

جمیع مراكز التسوق یمكنك الذھاب الیھا عن طریق 
وربما یكون احد ھذه   Surfsideباص المدینة 

 المراكز بالقرب من الفندق المقیم بھ .
 
 
 Harbour Townمركز  -1

من المراكز التي یجب ان تشاھدھا حیث تحتوي على 
ماركة عالمیة مباشرة من المصنع حیث تصبح  120

 اسعارھا في ھذه الحالة مناسبة جدا .
تذھب إلى ھناك ،   Surfsideجمیع باصات المدینة 

 كما یوجد بھذا المركز  مطاعم ومقاھي مختلفة . 
 

 -لمزید من االطالعات :
www.harbourtowngoldcoast.com.au 

 

 Shopping in Gold Coastالتسوق في جولد كوست             

 

 



  See Dunia - Gold Coastجولد كوست                                -شوف الدنیا 

 
2 – Chevron Renaissance Centre  
 
 
 

یعتبر من البوتیكات 
الغالیة وذات الجودة 

العالیة والمستوي 
الرفیع یحتوي على 
الماركات العالمیة ، 
یقع ھذا البوتیك في 

 فندق  
Chevron 

Renaissance 
 

فاذا كنت مقیم         
ھناك فیمكنك الذھاب 

للتسوق في اي ساعة 
 شئت .

 
 
 
 
 
 
 

ویوجد بھ سوبر ماركت كبیر جدا 
   Coles (supermarket)وھو 

 
 
 

 -لمزید من المعلومات :
www.chevronrenaissancecentre.com 
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3- ِAustralia Fair  
 

محل بداخل ھذا المركز وكذلك  200یوجد بھ 
 مطاعم واشیاء آخرى .

 
www.australiafair.com.au 

 
 
 
 
 
 
 
 
4– Robina Town Center  
 

جدید وكبیر جدا وأغلب المقیمیین في جولد 
كوست یفضلون الذھاب إلى ھناك ، یقع بعیدا 

نوعا ما عن المدینة ولكن باصات المدینة 
Surfside  . تنقل الركاب  إلى  ھناك 

 
 

 -لمزید من المعلومات :
www.robinatownceutre.com.au 

 
 
 
5– Pacific  Fair 
 

من المراكز القدیمة والكبیرة في 
جولد كوست یوجد بھا  مقاھي 

 ومطاعم وباصات المدینة 
Surfside . تنقل الركاب إلى ھناك 

 
www.pacificfair.com.au 

 

 

 

 


