
 
ھناك مدن تشتھر بالتسوق ، تایبیھ من المدن المشھورة 
بالتسوق ، فدون شك اذا كانت رحلتك القادمة إلى ھناك ، 

 .سوف تستمتع باوقات التسوق التي ال تقاوم 
 
 

 .ان مناطق التسوق في تایبیھ ، تنقسم إلى قسمین 
 
 منطقة الشرق  -1
 منطقة الغرب  -2
 

) منطقة الغرب ( اما المنطقة الثانیة والتي اشرنا الیھا 
فھي تعبر عن المدینة القدیمة ، في تایبیھ حیث 
 .الشوارع الضیقة والعدید من المحالت الصغیرة 

 
 

اما شرق تایبیھ وھو ما سوف نخصھ  بالذكر، العدید 
من مراكز التسوق التي یحتویھا ، یتمیز شرق تایبیھ 

 .عن غربھا ، بالشوارع الواسعة ذات االشجار 
 

 .شینى ، والواقعة شرق تایبیھ   Xinyiوتقع مراكز التسوق الكبرى والرئیسیة في ھذه المنطقة ، وھي منطقة 
 
 

انھا من افضل المناطق للتسوق في تایبیھ ، بل في 
 .تایوان عامة 

 
 

ونختار لكم بعض المتاجر والمراكز التسوق الكبرى ، 
 -:التي نتمنى ان تحوز على اعجابكم 

 
1– SOGO  

 )متجر متنوع ( سوجو 
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 التسوق في تایبیھ

 
Shopping in Taipei 

   SOGO ) متجر متنوع( 



طابق ، وھو سھل للتسوق ، یضم جمیع السلع والبضائع تقریبا التي تخطر على بالك ،  12یتكون ھذا المتجر من 
 .، باالضافة للمزید من المطاعم والمقاھي وغیر ذلك )B2(باالضافة لذلك فھو یحتوي على سوبر ماركت كبیر 

 
 .مما یجعلك تعیش اوقات تسوقك بطریقة مریحة جدا 

 
    MRT    :Zhongxiao )(یمكنك الذھاب الیھ ، من محطة المترو    

ً  11صباحاً إلى الساعة  9من الساعة .  یفتح یومیاً   .مساء
 
2– Taipei 101  
 

، حیث یضم العدید من الماركات العالمیة المشھورة ، وھو من مراكز   101یقع ھذا المركز في داخل برج تایبیھ 
 .التسوق الراقیة جدا ، ذات االسعار الباھضة 

 
 .حتى في حالة عدم رغبتك في التسوق من ھذا المركز ، فیمكنك االستمتاع باشیاء اخرى فھو مثیر جدا لالھتمام 
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Taipei 101  



3 – Taiwan Handicraft Promotion Center 
 

 مركز تایوان لالشغال الیدویة 
 

اذا كنت تعشق شراء االشغال الیدویة ، فیمكنك شراء 
 .قطعة رائعة كذكرى لمنزلك 

 
طوابق من حجر الیشیم  4یحتوي ھذا المركز على 

والسیرمیك باالضافة لالواني والمجوھرات ، 
والخزف وغیرھا الكثیر الكثیر من الروائع االبداعیة 

 .، والفن الصینى المثیر والمذھل 
 

 7صباحاً إلى الساعة  9من الساعة .  یفتح یومیاً 
 ً  .مساء

 
 .انظر الخریطة 
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 Shin Kong Mitsukoshiمركز  -4   
 

مباني متصلة ، وھو مركز تسوق على الطراز الحدیث ، رائع  4، في    Taipei 101یقع ھذا المركز بالقرب من 
 .جدا خاصة لعشاق الموضة واالناقة من النساء 

 
 
 

یحتوي على مطاعم متنوعة 
 .باالضافة لسوبر ماركت 

 
بالتاكید بان التجول في مركز كھذا ، 

 .یعد امر رائع جدا وممتع 
 

 .انظر الخریطة 
 
 
 
 
 
 
5– Wu Fen Pu 
 

ھذا المكان دون شك ھو االفضل دون منازع ، حیث یحتوي على تشكیلة رائعة وواسعة ، من المالبس وباسعار 
 .جیدة جدا ومناسبة باالضافة لالكسسوارات 

 
 

 -:یمكنك الذھاب الیھ 
 
 
   MRT )(من محطة المترو     
    -  Yongchun 5:خروج     
     

 
 
 
 

تمتع بیومك مع التسوق في 
 . تایبیھ 
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