
 
 .التسوق ھو الذكرى التي یفضلھا االغلبیة عند السفر ، بجانب التقاط الصور التذكاریة 

 
 

وھو شئ ممیز جدا وراقي ، فھو یعكس مدى االنفتاح السیاحي في 
المدینة ، ومدینة سالزبورغ كمدینة سیاحیة ، فھي تضم مجموعة 

رائعة وواسعة من مراكز التسوق ، وھي تتشابھ بذلك مع فیینا 
 .الراقیة والجاذبة للتسوق 

 
 
 

ویشمل التسوق العدید من المراكز بما في ذلك ، محالت الھدایا 
التذكاریة والشوكوالتة ، وھنا نحتاج لخطوط حمراء ربما ، لن 

 .نقبل على ھذا االدمان اللذیذ بشراھة 
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Mozartkugel 



 
1– Mozartkugel 
 
 

 ھو كرات الحلوى ومعجون اللوز ، والشوكوالتة المغطاه ، ننصحك بتجربة
، یقع في   1884، والذي یعود لعام   Café Fürstكرات موزارت االصلیة في  

فروع في المدینة ، یمكنك  4، ویوجد لھ   Getreidegasseشارع التسوق 
 .شراء ھدیة ممیزة ولذیذة من ھنا لمن تحب 

 

 
 . ونتحدث عن بعض محالت الحلویات ، حیث نبدأ ھذه المرة التسوق بشئ من اللذة الخفیفة 

 
 

، سوف تشاھدھا في الكثیر من المحالت ، ولكن التشتریھا   Mirabellھناك ایضا ماركة اخرى للشوكوالتة ھي   
 .من محالت بیع التذاكر ، النھا دائما االسعار مبالغ فیھا ، یمكنك شرائھا من محالت السوبر ماركت 
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ونسلط الضوء على الشارع الرئیسي  

 .للتسوق ،  في مدینة سالزبورغ 
 
 

 Getreidegasseشارع 
 

ھذا ھو شارع التسوق الرئیسي في 
مدینة سالزبورغ ، وربما كان االكثر 

 .شھرة في المدینة 
 

حتى ان كنت ال تود التسوق ، 
استمتع بوقتك في ھذا الشارع ، 

 .وزیارة المحالت 
 

في ھذا الشارع ھناك تمیز  یسطع واضحا جدا ، فھو ال یشبھ شوارع التسوق االخرى ، حیث تتمیز المحالت 
 .بعالمات مزخرفة من الحدید باسمائھا ، من الروائع التي تستمتع بالمشاھدة 

 
، والمجوھرات  Trachtenھذا الشارع ھو من الشوارع القدیمة الفریدة من نوعھا ، وھو یضم االزیاء التقلیدیة 

 .والتحف والجلود باالضافة للعطور 
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 Getreidegasseشارع     



 
كذلك من مراكز التسوق التي البد من تسلیط الضوء 

 -:علیھا 
 

Europark 
 

اذا كنت تبحث عن مراكز التسوق  الكبرى الحدیثة ، 
ھذا المركز ھو االفضل مع مرافق رائعة ، ویضم اكثر 

محل ، وبعض الماركات العالمیة ، باالضافة  130من 
 .للمطاعم والمقاھي 

 
 -:یمكنك الذھاب الیھ 

، من میدان   28 و  20باستخدام الباص رقم 
Hanuschplatz  . 

 
 .یفتح یومیاً ، عدا یوم االحد مغلق 

 
 

نتمنى للجمیع تسوق ممیز ، اذھب شاھد متع وقتك ، 
 .حتى اذا لم تتسوق  ، االوقات التي ترحل ال تعود 
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Europark 


