
 
 

من اللحظات الرائعة التي یقضیھا المسافر في رحلتھ ھي التسوق ، فالتسوق لیست حالة ھستیریة للمسافرین بل 
ھي ترجمة صریحة لنجاح الرحلة ، فلیس ھناك من یود االحتفاظ بالذكریات التعیسة ، ولكن عندما تكون الرحلة 

رائعة جدا فالجمیع یفضل حمل بعض الذكریات معھ من تلك البلد ، وال یكون ذلك اال بالصور الفوتوغرافیة او 
 التسوق وحمل الھدایا التذكاریة ، فاما االولى فال تعنى ابدا رحلة موفقة واما االخرى فحتما تعنى ذلك .

 
 

 -عند الحدیث عن التسوق في  شتو تغارت البد من تسلیط الضوء على ھذا الشارع وھو شارع :
1– Königstraße 
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 التسوق في شتو تغارت 
 

Shopping in Stuttgart 

 

Königstraße   شارع التسوق 



   
یعتبر ھذا الشارع ھو شارع التسوق الرئیسي في 
شتوتغارت والذي یبدأ من محطة القطار الرئیسیة 

، ھذا الشارع مثیرا جدا لالھتمام فھو على كلتا 
جوانبة ، یحتوي على محالت التجاریة والمتاجر 
المتنوعة باالضافة إلى انھ یعد من اطول شوارع 

 المشاة في المانیا .
 

في كل الحاالت سواء وددت التسوق ام ال تود 
علیك الذھاب إلى ھذا الشارع لقضاء اوقات رائعة 

 ھناك .
 انظر الخریطة .

 
 -ونذكر بعض المتاجر والمحالت التجاریة الرائعة والتي تستحق تسلیط الضوء علیھا :

 
1– Galeria Kaufhof 

 ھذا االسم الالمع من الغالیریات المشھورة في المانیا ، ویقع في بدایة الشارع بالقرب من محطة القطار .
 یمكنك من خالل زیارتھ العثور على مبتغاك بجودة عالیة واكثر رقي .

 یوم االحد مغلق .
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 Galeria Kaufhof 

 



 -من مراكز التسوق التي سوف تسعد لزیارتھا : 
2-Königsbau Passagen 
 

، یمكنك الوصول لھذه الساحة من خالل السیر على   Schlossplatzویقع ھذا المركز التجاري في ساحة 
االقدام في ھذا الشارع ، سوف تجد ھناك تقریبا جمیع االشیاء واغلبھا التي ترغب بھا ، كما یحتوي المركز على 

) باالضافة للمطاعم Food Courtردھات للطعام ممیزة جدا حیث یمكنك قضاء اوقات تسویقیة بكل راحة (
 والمقاھي مما یسھل علیك عملیة التسوق الوقات طویلة في ظل ھذه الخدمات .

 
 یوم االثنین مغلق 

 
 -من مراكز التسوق التي البد من تسلیط الضوء علیھا كذلك :

 
3– Milaneo Center 
 

ھذا المركز من المراكز الجدیدة ، فھو عصري وحدیث ، وھو اكبر مركز تسوق في شتو تغارت ، وھو یحتوي 
 على العدید من التصامیم الحدیثة خاصة بالنسبة للمالبس .

 یوم االثنین مغلق 
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Milaneo Center 


