
 
ال توجد رحلة دون تسوق حتى رحالت العالج 
عندما تثمر بالصحة على اصحابھا فاننا نطمع 

 بالتسوق للتعبیر عن فرحتنا بھذا الحدث .
 

لعل التسوق میزة المسافر للتعبیر عن رحلتھ ، او ھي التعبیر عن البھجة والسرور في تلك الرحلة ، مھما كان 
 التعبیر فالتسوق البد منھ .

 
مدینة میونیخ التي نسلط علیھا الضوء الیوم ھي من المدن الجیدة للتسوق ، وھي تحتوي على العدید من المحالت 
المختلفة والمتعددة باالضافة لبعض المحالت االستثنائیة خاصة المتعلقة باالدوات الطبیة والمالبس الریاضیة ذات 

 .الجودة العالیة 
 

 -ویمكنك ان تقسم التسوق في میونیخ إلى قسمین :
 

 Maximilianstrasseاحدھما ذات اسعار مرتفعة جدا تتمثل في 
اما االخر والواقع في ( قسم المدینة القدیمة ) وھو یحتوي على العدید من المتاجر المتنوعة والمقاھي والمطاعم ، 

 واالسعار في ھذا القسم معقولة جدا ومناسبة .
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 التسوق في میونیخ 
 

Shopping in Munich 

 



  
 في القسمین یمكنك العثور على العدید من المطاعم والمقاھي باالضافة للفنادق .

 
قبل البدء في الحدیث عن اھم المراكز التسویقیة في میونیخ یجب ان نوضح نقطة وھي ان الشارع في اللغة 

 .  Strasseااللمانیة یطلق علیھ 
 

 -نتحدث اوال عن التسوق في وسط المدینة القدیمة :
 

         Kaufingerیاخذك ھذا الشارع إلى شارع   Neuhauserمن ساحة مریم العذراء یوجد شارع قدیم ھو 
ساحة كارلزبالتز ھذا الشارع فقط للسیر على االقدام ومحظور استخدام السیارات بھ  ، من ھذا المنطلق یمكنك 
االستمتاع بمشاھدة العدید من محالت التسوق المتوفرة في ھذا الشارع باالضافة للمطاعم والمقاھي والمحالت 

ذات السلع المختلفة ، وھو من الشوارع التي یجب ان تشاھدھا في میونیخ ، حیث یمكنك قضاء اوقات رائعة بعیدا 
 عن زحمة السیارات ، ویمكنك اختیار ما تشاء بكثیر من التمعن .

 
 

، ویحتوي كل من ھذا الشارع   Max Joseph Platzیبدأمن میدان   Maximilianstrassھذا الشارع 
والمیدان على العدید من محالت التسوق المختلفة باالضافة إلى السلع المتعددة والمقاھي والفنادق والماركات 

 العالمیة . 
 انظر الخریطة .
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 Kaufinger شارع      



 نتطرق اوال الحد المتاجر المتنوعة وھو  
Manufactum 

 
من المتاجر المتنوعة التي تحتوي على 

العدید من السلع الرائعة ذات الجودة 
العالیة ، اما التصمیم فھو الماني ویشمل 

ھذا المتجر الدمى وادوات المطبخ 
 والمالبس كذلك .

 
حتى ان لم تكن ترغب في التسوق من 

ھذا المتجر ، ننصحك بالذھاب لمشاھدة 
السلع الرائعة ، من یدرى ربما غیرت 

 رایك عند المشاھدة .
 

بالقرب من ساحة مریم یوجد مبنیین 
احدھما صغیر وقدیم واالخر جدید وبحجم 

 اكبر ، یتمیز ھذا المتجر بوجود القھوة ذات المذاق اللذیذ والتي ال یجب علیك تفوتھا ، فھي رائعة جدا .
 

 توجد عدة فروع في مدن المانیا االخرى لھذا المتجر المتنوع .
 انظر الخریطة .یوم االحد مغلق .   

  
 

من المتاجر الكبرى المتنوعة 
 والتي ننصح بزیارتھا 

 
 Karstadt 

 
یقع ھذا المتجر في میدان 

) Karlsplatzكارلزبالتز (
وھو یحتوي على العدید من 

السلع ذات الجودة العالیة وھو 
یعد من االماكن المریحة للتسوق 

، وكیف ال وھو یحتوي على 
حیث   4مقھى ممیز في الطابق 

یمكنك اتمام تسوقك بكل حیویة 
 مع ارتشاف فنجان من القھوة .

 
وتبدأ العدید من الجوالت من 

مقابل ھذا المتجر ، وتشمل ھذه 
الجوالت مدینة میونیخ 

 انظر الخریطة .واطرافھا .     
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   Ludwig Beck 
 

من المتاجر المتنوعة المعروفة في ساحة 
مریم العذراء ، وھو یحتوي على العدید من 

المالبس والھدایا باالضافة للماركات 
 العالمیة .

 
 -( للضرائب   VATیوجد   5في الطابق 

وھو دفع الضریبة االضافیة في التسوق   
 للسیاح فقط ) 

 
 یوم االحد مغلق 

 
 
 

Galeria Kaufhof 
 
 
 
 

من المتاجر المتنوعة الكبرى یقع في 
طوابق   8ساحة مریم العذراء ، یتكون من 

 ، یحتوي على الطعام الجید . 
 
 
 

Oberpollinger 
 

،     )Karlsplatzیعتبر ھذا المتجر واحد من اقدم المتاجر المتنوعة في المانیا ، ویقع في میدان كالزبالتز (
طوابق اما االسعار فھي   7یتكون من 

 مرتفعة قلیال .
 

یحتوي ھذا المتجر في الطابق االخیر على 
بوفیھ مفتوح یمكنك اختیار ما یناسبك من 

 الطعام واالستمتاع بتناولھ .
 
 انظر الخریطة . 

قبل ذكر بعض المراكز المختارة للتسوق 
في میونیخ نشیر  بان اغلب مراكز 
 التسوق تقریبا مغلقة یوم االحد . 
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  Schuster 
 

 لعشاق االدوات والمالبس الریاضیة 
یعد ھذا المكان من االماكن المناسبة لھذه الفئة 

  7لعشاق االدوات والمالبس الریاضیة ، یتكون من 
 طوابق ، ویحتوي على الماركات العالمیة .

 
 یقع بالقرب من ساحة مریم العذراء 

یسھل الوصول الیھ سیراً على االقدام من ساحة مریم 
 العذراء .

 یوم االحد مغلق .
 
 Porzellan Manufaktur Nymphenburg 

 
 

ھو مصنع الخزف التاج البافاري ، وقد تم تاسیسھ في عام 
 ، یقع في منطقة قصر نیغنبورغ .  1747

 
 یومي السبت واالحد مغلق .
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VAT -   استرداد ضریبة 
یورو ، في المانیا وتكون غیر مقیم في االتحاد االوروبي ، في ھذه الحالة   25عندما یكون تسوقك اكثر من 

 یمكنك المطالبة بسعر الضریبة المضافة إلى المشتریات في التسوق والخاصة بالمقیمین فقط .
 

في اغلب مراكز التسوق توجد ضریبة على المشتریات للمقیمین في الدولة ، فعلیك عن الشراء باكثر من 
السعر الذي سبق ذكره بالسؤال عن االستمارة التي یمكنك تعبئتھا وانت في مركز التسوق ، اي قبل مغادرتھ 

فیوجد مكان خاص لذلك في احد طوابق مراكز التسوق ، ولكن علیك احضار اوراقك الثبوتیة مثل جواز 
 سفرك لیتسن علیك الحصول على مستحقات الضریبة التي دفعتھا .

 
عند اخذك االستمارة من المركز التسویقي ، وفي وقت مغادرتك للبلد المذكور ، في المطار قبل انجاز 

اجراءات السفر ، علیك بالتوجھ بالمشتریات مع تقدیم جواز سفرك وعنوانك في بلدك ، باالضافة لتقدیم 
فاتورة المشتریات ، وملي االستمارة الخاصة بھذا الغرض ، ثم االستمرار في اجراءات المطار بالصورة 

 العادیة .
 

وعند االنتھي من جمیع االجراءات وقبل المغادرة ، یوجد مكتب خاص بذلك یمكنك تقدیم الورقة واسترجاع 
 حق الضریبة .

 
  2والصالة رقم    1توجد الجمارك في الصالة رقم 


