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لك ان تتخیل رحلتك دون تسوق ، ولك ایضا ان تتخیل 

اختیارك الحدى  البلدان التي تعاني من شح في 
 المراكز التجاریة ؟؟؟؟

 
 ھل تخیلت ذلك ، وتخیالت ما ھو حال رحلتك وھل سوف تكون ممتعة اما انھا ینقصھا شيء مھم .

 
یقصد الكثیر من السیاح ھونغ كونغ للتسوق ، حیث یمكنك مشاھدة العدید من المراكز التسوقیة والمحالت المختلفة 

منھا محالت المجوھرات واالدوات الكھربائیة والكمبیوترات والمالبس واالحذیة وحقائب الید وغیرھا من السلع 
 المختلفة ذات الجودة العالیة التي تصیبك بالدوار  والحیرة من این یمكنني التسوق ومن این ابدأ .

 
 

وھناك نقاط یتوجب علیك تجنبھا عند 
 التسوق من ھون كونغ 

 
 
ال تشتري االدوات الكھربائیة  -1

والكمبیوتر والكامیرا من المحالت 
الصغیرة ، بل یتوجب علیك االنتباه 

 وشرائھا من المراكز الكبرى .
 
 
لشراء المجوھرات ، في حالة  -2

اردت شرائھا ولیس لدیك الدرایة 
الكافیة بذلك ، فاالفضل شرائھا من 

 المراكز الكبرى اكثر ضمانا .
 
 
 عدم التسوق من المحالت ذات االسعار غیر الثابتة . -3
 
ھناك محالت اسعارھا ثابتة في ھونغ كونغ مثل السوبر ماركات والمراكز الكبرى ومحالت الماركات العالمیة ،  -4

 واخرى العكس یتوجب علیك في الحالة الثانیة الجدال للوصول إلى السعر المطلوب .
 
 المراكز الكبرى ھي االفضل للتسوق وشراء الھدایا منھا . -5

  
 التسوق في ھونغ كونغ 

 

Shopping in Hong Kong 
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اغلب المراكز الكبرى تتمركز في اطراف سنترال ھونغ  -6

باالضافة إلى    Tsim Sha Tsuiو   Centralكونغ و 
Wan Chai  . 

 
 
 

لقد سلطنا الضوء على افضلھا وان كانت ھونغ كونغ تضج 
 بالمراكز التسوقیة .

 
 
 
 
 
1– Chinese Arts&Crafts 
 

یعتبر ھذا المركز من افضل المراكز لشراء الھدایا ، حیث 
یتمیز باسعارة الجیدة وسلعة المتنوعة ، كما یمكنك العثور 

 على اغلب السلع الصینیة تحت سقف ھذا المركز .
 

 فروع في كل من كولون و 3ویتوفر لھذا المركز 
Admiralty    وكذلكWan Chai   . 

 -للذھاب الیھ  باستخدام المترو من :
 Admiraltyمحطة : 
  Fخروج : 

 انظر خریطة سنترال  
 
 
2–  Yue Hwa Chinese Products 
 

من المراكز التسوقیة الرائعة ، فان كنت مقیم في كولون 
من   Emporiumفیمكنك العثور على الھدایا الممیزة 

الحریر واالواني الصینیة وغیرھا من السلع المختلفة ، 
 واالسعار ثابتة .

 
 -للذھاب الیھ باستخدام المترو من :

 Yau Ma Teiمحطة : 
 Dخروج : 

 
 انظر خریطة كولون  
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 3– Sogo 
 

طابق وھو شامل اغلب السلع  12ھذا المركز الیاباني یحتوي على 
 تقریبا ویمكنك االستمتاع بالتسوق بھ ، ویحتوي كذلك 

 . Food Courtعلى 
 

 -للذھاب الیھ باستخدام المترو من :
 Causeway Bayمحطة : 
 Bخروج : 

 انظر خریطة سنترال  
 
4– City Chain 
 
 

اذا كنت مغرما بالساعات وھي تستھویك 
كثیرا ، فھذا المحل ھو مقصدك وغایتك ، فھو 

یحتوي على اغلب الساعات الموجودة في 
العالم ، ویحتوي على فروع مختلفة في ھونغ 

 . Centralكونغ ، اكبرھا في 
 

 -للذھاب الیھ باستخدام المترو من :
 Centralمحطة : 
 D2خروج : 

  
 
 
 
5– Bossini - H&M 
 

 ھذین المركزین لبیع القمصان والتي شیرتات 
باالضافة لالكسسوارات ، وحتما االسم االول 

 غني عن التعریف لعشاق الماركات .
 

 -للذھاب الیھما باستخدام المترو من :
  Centralمحطة : 

 
 یختلف الخروج بالنسبة للمركزین فمركز 

Bossini 
 Bخروج : 
 H&Mومركز 

 D2خروج : 

 

 

 


