
 
 
 
 
 

دوسلدورف لیس مدینة تشع بالصحة والعافیة لوجود مستشفیات رائدة بھا ، فھي كذلك مدینة مناسبة وجیدة 
 للتسوق .

وتتمركز اغلب المحالت والمراكز التجاریة في شارعین رئیسین ، ویمكنك االستمتاع بالمشي بھما والتسوق في 
 نفس الوقت ، فھذا االمر حقا مثیر لالھتمام جدا .
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  Shopping In Düsseldorfالتسوق في دوسلدورف                        

 



، وھو من  Köیعتبر ھذا الشارع ھو االكثر تمیزا وشھرة في المانیا ، وقد اطلق علیھ اھالي دوسلدورف 
 الشوارع التي یتوجب علیك زیارتھا في دوسلدورف .

 
یتسع ھذا الشارع للكثیر والعدید من خیارات التسوق التي تخطر في بالك مثل فروع لكبار المصممین 

 والمجوھرات والعطور والخزف وغیرھا ..........
 

كما یھیئ لك ھذا الشارع متنفس لقضاء اوقات تسوق رائعة وطویلة ، وذلك بوجود المطاعم والمقاھي التي 
 یحتویھا ھذا الشارع .

 
یقصده االغلبیة لقضاء اوقات رائعة ، حیث یزدحم الشارع بالكثیرون مما یجعلة حلقة تواصل بین الجمیع في 

 دوسلدورف .
 

 -ونذكر من ھذا الشارع :
 Galeria Kaufhofالمتجر المتنوع  -1
 
 

ھو واحد من اقدم المتاجر في دوسلدورف ویقع 
، یحتوي المتجر المذكور على  Köفي شارع 

محل سوبر ماركت في الطابق االرضي ، یمكنك 
 االستمتاع بالتسوق في المتجر المذكور .
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Galeria Kaufhof 

 Königsalleeشارع   



 -الشارع االخر المعروف والمشھور للتسوق ھو :
 
 Schadowstraßeشارع  -2
 
  

 
یقع ھذا الشارع بالقرب من 

 Köشارع 
  

وھناك العدید من المتاجر 
والمراكز التجاریة والمحالت 

التي یضمھا ھذا الشارع ، 
وھي من المراكز والمتاجر 

االلمانیة الشھیرة ، فھو 
یحتوي على جمیع سلسلة 

االزیاء المعروفة ، والمتاجر 
االلمانیة المشھورة ایضا 

 خاصة محالت االحذیة .
 
 
 
 
 

 -من المحالت المثیرة جدا لالھتمام ھو :
 
2– Immermann Strasse - Little Tokyo 
 
 
 
 

ممیز النھ یاباني في وسط دوسلدورف االلمانیة ، 
الف یاباني یعیش في مدینة المانیا  7لكون اكثر من 

 الرائعة دوسلدورف ، فقد وجد ھذا المركز للتسوق ،
 
 
 
والواقع في المنطقة الیابانیة ، ربما عثرت على  

 الكثیر من السلع المثیرة لالھتمام ھناك .
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 3 Carlsplatz - 
 
 سوق الفواكھ    
 

في البلدة القدیمة یمكنك االستمتاع بتناول الفواكھ الطازجة من ھذا المحل فان كنت  مقیما ھناك في رحلتك ، او 
 وددت تجربة الفواكھ االلمانیة الطازجة ، فیمكنك زیارتھا واالستمتاع بذلك ، وھو من االماكن الجیدة جدا .

 یوم االحد مغلق .

 
 
 4 - Altstadt 

 
 

في البلدة القدیمة سوف تجد 
العدید من المحالت التجاریة 

بما في ذلك محالت الھدایا 
التذكاریة ومحالت االزیاء 

والمقاھي والعدید من 
 المطاعم .

 
 

نتمنى لكم اوقات تسویقیة 
 ممیزة .
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