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من ممیزات السفر التي یتفق الجمیع علیھا ھو 
الرغبھ في التسوق اكثر مما ھو علیھ الحال وانت 

 في بلدك .
 
 

فیتطلب منك التسوق المزید من الساعات التي 
 تقضیھا بین ھذا وذاك ، خاصة وانك ربما لن یحالفك الحظ بزیارة ھذا البلد مرة اخرى .

 
 ھي خصلة في اغلب المسافرین ، فنادرا ما تجد احد ال یھتم بشان التسوق في السفر .

 
فیینا  مقصدنا ھذه المرة في التسوق ، فاالن قد مررت بالعدید  من الدول وتعرف على التسوق فیھا وحان الوقت 

 لناخذك معنا في اسواق فیینا ومراكزھا التسویقیة .
تعتبر فیبنا من المدن ذات الجودة العالیة في التسوق وانواع السلع (فال تنتظر ان تجد ما ھو رخیص فیھا ) ,  

  

 التسوق  في فیینا   
 

 Shopping in Vienna 
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 كما ان اكثر الماركات العالمیة یوجد لھا فروع في مدینة فیینا . 
وعلیك ان تعرف ماذا یمكنك شرائھ من فیینا ، الحزف والحلویات 

واالكسسوارات والدمى (العرائس ) باالضافة للجلد والمالبس 
 وغیرھا ........

 كما توجد العدید من المحالت لبیع السلع التقلیدیة القدیمة .
 

وتحتوي فیینا على شارعین وھما یعتبران اھم مراكز للتسوق ففي 
 قلبھم یمكنك قضاء اوقات تسویقیة رائعة جدا .

 كما یحتویان ھذین الشارعین على العدید من محالت التسوق .
 

ونذكر لكم ھذین الشارعین بتوضیح اكثر المقاھي والمطاعم 
والفنادق ، وتقدم تقریبا جمیع المراكز التجاریة السلع بنفس السعر ، 

 ونفس السلع تقریبا .
 وعلیك ان تتذكر دائما بان اغلب مراكز التسوق مغلقة یوم االحد.

 
 الشارع االول 

1– Karntner Strasse 
 انظر الخریطة وھو یحتوي على السلع ومحالت ذات الجودة العالیة واالسعار الباھظة .  
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 الشارع الثاني  
2– Mariahilfer Strasse 

 وھو یحتوي على سلع مختلفة ومتنوعة .
 

وھناك مناطق اخرى في فیینا تحتوي على العدید من محالت 
التسوق واكثرھا ذات جودة عالیة ، خاصة بالقرب من دار 

 ) . Operaاالوبرا (
 
 

 )Palais Ferstelویعتبر قصر فیرستیل (
، یحتوي ھذا القصر بداخلھ على   1651والذي بني في عام 

بعض المحالت الفاخرة ، باالضافة لمحالت المجوھرات ، جمیع 
السلع ذات جودة عالیة وذات اثمان باھظة جدا ، والتسوق في 

 ظالل ھذا القصر ھو فقط لمن یھوى طیران نقودة بسرعة .
 

الرائع بان بجانب ھذا القصر یوجد مقھى یعد من افضل واروع 
 مقاھي النمسا على االطالق ،

 .  Café Centralوھو  
 انظر الخریطة .

 

 

Mariahilfer Strasse 



 كذلك من محالت التسوق 
Ringstrassen Galerien 

 
من المحالت الراقیة ذات الجودة العالیة ، وتحتوي على المالبس 

واالكسسوارات والساعات وغیرھا من السلع التي حتما سوف تروق 
 لك .

 كما یحتوي على المقاھي والمطاعم المختلفة والمتنوعة . 
 
 
 
 

متجرا، من المتاحر المتنوعة وھي تعد  2كذلك تحتوي فیینا على 
 -االفضل في فیینا :

 
1– Gerngross 
 

ویحتوي ھذا المتجر على المقاھي والمطاعم 
باالضافة لسوبر ماركت رائع جدا ، وكذلك 

العدید من السلع االستھالكیة والمالبس 
 واالكسسوارات .

 
 Mariahilferیقع ھذا المتجر في شارع : 

 Neubaugasseمترو :  
 یوم االحد مغلق  
  

 
 

 المتجر المتنوع االخر ھو :
 
2– Steffl 
 

یحتوي ھذا المتجر على السلع ذات الجودة العالیة ، والراقیة ، 
)  7كما انھ یحتوي على الماركات العالمیة ، وفي الطابق السابع (

) یمكنك في ھذا 5توجد المطاعم والمقاھي ، اما الطابق الخامس (
الطابق استرداد الضریبة الشرائیة ولكن یتوجب علیك احضار 

 جواز سفرك وھذه الخدمة خاصة فقط بالسیاح .
 
 

 Karntnerیقع ھذا المتجر في شارع : 
 یوم االحد مغلق . 
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 Peek & Cloppenburgاما محل 

 
فھذا المحل نشیر الیھ لتوفر عدة فروع منھ في 

فیینا ، وھو للمالبس فقط وذو جودة عالیة ، 
 واسعارة متوسطة .

 
 یوم االحد مغلق .

 
 
 
 
 
 
 

J & L Lobmeyr 
 
 

وھو   1823لقد تم افتتاح ھذا المحل في عام 
 ذو شھرة واسعة في الخزف وذو جودة عالیة .

 
 

ومن االقتراحات التي نقدمھا لك اذا وددت 
شراء ھدایا لمن تحب ، فان الحلویات 

النمساویة ، ھدیة فائقة الروعة ، وال تنسى 
 نفسك فھي تستحق التجربة لك ولمن تحب .

 
 
 
 

 ومن محالت الحلویات اخترنا لكم 
 

Manner 
 

وھو من محالت الحلویات القدیمة المعروفة والمشھورة وقد افتتح ھذا 
 وھو یقدم الحلویات اللذیذة .    1898المحل في عام 

 
كذلك یمكنك االستمتاع بحتساء فنجان من القھوة مع الشوكوالتھ اللذیذ 

 الذي یقدمة ھذا المحل .
 یفتح یومیا  ویوجد لھ فرع في المطار .

 انظر الخریطة -بالقرب من كنیسة القدیس ستیفن 
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Donau Zentrum 

 
من المراكز الجدیدة وھو كبیر جدا ویحتوي على 

 محالت كثیرة باالضافة للمقاھي والمطاعم .
فان كنت تطمع في رؤیة العدید من المراكز 

التسویقیة في فیینا فان ھذا المركز من االفكار 
 الصائبة لك .

 
 یوم االحد مغلق 

 للذھاب الیھ 
 U2 Kagranمترو : 

 
Naschmarkt 
 سوق ناشماركت 

 
عند الحدیث عن التسوق في فیینا فال بد من تسلیط الضوء على ھذا السوق ، والذي یعتبر واحد من االسواق 

 القدیمة في النمسا وھو من اكثر االسواق شھرة وشعبیة .
 

كیلومتر ، وھو من االماكن الرائعة لعشاق الفواكھ والخضروات   1.50یقع بالقرب من المدینة القدیمة ویبلغ طولة 
واالطباق المختلفة والمتنوعة ، فیمكنك بكل بساطة االستمتاع باالطباق الصینیة والیابانیة والتركیة باالضافة 

 الختیار ما یناسبك من الخضروات والفواكھ المتنوعة .
 

ویمكنك بكل یسر العثور على الطعام الحالل من لبنان وتركیا وغیرھا من الدول وباسعار جیدة ، وان كنت من 
عشاق الفالفل فیمكنك 

العثور علیھ واالستمتاع 
بتناول اقراص الفالفل 

 الطازجة .
 

اما ان كنت من عشاق 
االیس كریم فتستحق ان 

تكافئ نفسك في اخر الجولة 
 بتناولھ .

 
یفتح یومیا عدا یوم االحد 

 مغلق 
 

 U-1-2-4مترو : 
Karlsplatz   

 انظر الخریطة . 
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یورو ، ھنا یحق لك الحصول على استرداد ضریبة ، حیث تعطى في   75یجب ان تعرف بانھ عند شرائك باكثر من 
اغلب االماكن التسوقیة والمركز ن اوراق للملئ البیانات الخاصة بك ن ولكن یتوجب علیك ابراز جواز سفرك ، 

% من قیمة تسوقك ، وذلك بسترداد اموالك ، في الغالب تسترد الضریبة في المطارن اال ان 31فیحق لك استرداد 
 بعض المحالت یعطیك قیمة الضریبة في المدین وقبل مغادرة البالد .

 
 یتوجب علیك االحتفاظ بالفواتیر للتتمكن من الحصول على قیمة الضریبة لمشتریاتك .

عند قررك لمغادرتك للنمسا یتبوجب علیك وضع جمیع مشتریاتك في حقیبة بمفردھا ، وبذكر في حالة كانت 
 یورو ،   75المشتریات باكثر من 

 
وعند وصولك إلى كاونتر اجراءات االمتعة یتوجب علیك 
التوضیح للموظف الكاونتر بان ھذه الحقیبة تحتوي على 
مشتریات تستحق استرداد ضریبة ، فیقم الموظف بوضع 

 عالمة على الحقیبة خاصة بذلك ،
 
 
 بعد ذلك یتوجب علیك حمل الحقیبة إلى الجمارك 
 )Custom 196—195) وھي تتمثل عند البوابات التالیة– 

، یقوم موظف الجمارك بالختم على الفواتیر   318 –317
واعادتھا الیك ، في الغالب ال تفتح الحقیبة ولكن لالحتیاط ضع 

 جمیع المشتریات فیھا ، یقوم الموظف باكمال اجراءات الحقیبة وارسالھا في الشحن فیما یتوجب علیك 
 
 

بعد االنتھاء من اجراءات 
الجوازات ، ان تتجھ القرب 
صرافة اوبنك لعرض ورقة 
استرداد الضریبة واستیفاء 

 حقك قبل مغادرة البالد .
 
 

نود التنبیھ إلى نقطة ولكم حریة 
االختیار في االصغاء او عدمة ، 
ال تقم بوضع بعض المشتریات 
للستحقق استرداد الضریبة في 

حقائب اخرى ، فربما لن یعجبك 
الحال وسوف تكون االجراءات 

 اكثر تعبا . 
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 VAT Refundاسترداد ضریبة                                   


