
  
من االشیاء الرائعة فعال ھو اطلعك على 
سلع جیدة ومثیرة في بلدان مختلفة من 

دول العالم ، حیث ال یوجد من یضع 
 التسوق جانباً في رحلتھ .

 
 

وعند الحدیث عن مدینة كولونیا 
 األلمانیة البد من تسلیط الضوء على انھا من المدن الرائعة للتسوق ویوجد بھا العدید من المحالت والمتاجر .
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 تسوق في كولونیا 
 

Shopping in Colonge 

 

  Hohe شارع        



  
 

ویتمیز التسوق بھا بانھ 
سھل ، حیث تتمركز اغلب 

محالت ومراكز التسوق في 
، ھذا الشارع  Hoheشارع 

 سوف ینعش تسوقك ،
 
 
حیث تجد من الكباب  

والشاورما (الدونر ) التركي 
ما یجعلك تواصل تسوقك 
بكل راحة ویسر ، ویعتبر 
الشارع المذكور من اقدم 

الشوارع في المانیا 
 للتسوق .

 
 
 

، یمكنك االستمتاع بالمشي في ھذا الشارع حیث یحتوي على    )Schildergasseونتحدث عن شارع الجانبیة (
فھو یعطیك   Mittelstasseالعدید من المحالت التجاریة والمتاجر باالضافة للمقاھي والمطاعم ، اما شارع 

 فرصة للتسوق االكثر متعة خاصة ان كنت من عشاق العالمات التجاریة الفاخرة والماركات العالمیة .
 

 -ویتوجب علینا عند الحدیث عن التسوق في كولونیا عدم نسیان :
 
 Galeria Kaufhofغالیرى - 1
 
 

، ویعد  Hoheھو غالیري كبیر ویقع في شارع 
ھذا الغالیري واحد من اكبر المتاجر في المانیا ، 

، فھو یعد  1891ویقع في قلب المدینة منذ عام 
 غالیري تاریخي ، ویعتبره الناس جزء من 

 
حیاتھم في مدینة كولونیا ، یحتوي ھذا الغالیري 

على العدید من السلع ، حیث یمكنك الحصول 
 على  مبتغاك ھناك .

 
 

 كما یحتوي المكان على مقھى ومطعم .
 یوم االحد مغلق. 
 انظر الخریطة .
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 2– Peek & Cloppenburg 
 

، وھو یعرض  Schildergasseیقع ھذا المتجر في مبنى حدیث غیر عادي للغایة ، فھو ممیز جدا ، في شارع 
 الموضة  ویحاكي كل جدید في عالمھا .

 
 

في مناطق التسوق سوف تستمتع كثیرا ، فتوجد العدید من المطاعم التركیة الحالل التي لن تتخلي عنك في 
اعطائك المزید من الحیویة ، عند احساسك بالجوع ومواصلة التسوق  براحة تامة ، خاصة الكباب والشاورما  

 التركیة (الدونر كباب ) فھي قصة اخرى تفوح باللذة .
 

 انظر الخریطة .
 

عند الحدیث عن التسوق في كولونیا البد من الحدیث عن االم ، ربما سوف تستغرب ھذا ولكن علیك متابعة ما 
 سوف نكتبھ ھنا .

 
3– Haus 4711 

 ھدیة ألمي 
 

لیست رقم مبھم ال ابد ، ھذا ھو اصل القصید وقلبھ ، فزجاجة كالونیا المك من ھنا سوف تجعلھا تستعید الكثیر 
 من الذكریات الرائعة التي مرت في حیاتھا .
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 Peek & Cloppenburg 



الزلنا نذكر ھذا االسم عطر او كالونیا ، ولم یتجسد في 
اذھاننا بان كالونیا ھي مدینة في المانیا تفوح بعطر 

 الذكریات لدینا ، 
 
 
 

وھي من العالمات التجاریة الخالدة في الذاكرة لما تحملة 
من ذكریات لدى اغلب امھاتنا ، العالمة التجاریة  

، ھذا الرقم اصبح لھ قصة رائعة ملتصقة  4711كولونیا 
بكولونیا العطر الممیز ذو الذكریات الرائعة ، فھو رقم 

البیت الذي اخترع بھ ھذا العطر ویضم االن متجرا 
Haus 4711  . 

 
 

  1799لقد تم انتاجة في كالونیا في عام 
ال تنسى ان تشترى المك ھدیة خاصة بالذكریات العطره 

 عند زیارتك لمدینة كالونیا .
 
 

ً ، یوم االحد مغلق . 6:30صباحاً إلى الساعة  9یعمل من الساعة   مساء
 انظر الخریطة . 

 
4– Der Koln Shop 
 
ھو مركز المعلومات السیاحیة ویقع امام كولونیا دوم ، في الطابق  

 االرضي یوجد محل للھدایا التذكاریة ، فیمكنك شراء ما یناسبك منھا .
 یفتح یومیاً . 

 
5– Colonden 
 

یقع ھذا المحل في داخل محطة القطار المركزیة كولونیا ، فیمكنك 
 اقتناص الفرصة وانت في انتظار القطار وممارسة ھوایتك للتسوق .
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Haus 4711  

 

Colonden 


