
 
یمكنك التسوق جید في مدینة بودا بست ، 

خاصة بالنسبة للھدایا التقلیدیة وكذلك 
 المالبس .

 
 
 

و الھدایا ، من تطریز مجرى ومفارش المائدة والدامي وكذلك الفخار والھدایا التذكاریة الشعبیة الفنیة باالضافة 
 للخزف ، ھذه من السلع الرائعة للھدایا في ھنغاریا ، فیمكنك شرائھا للمنزل ، او شرائھا كھدایا لمن تحب .

 
 
 

في اغلب مراكز التسوق یمكنك العثور على الماركات 
وھي ماركة ذات    )Zsolnay الھنغاریة للخزف وھي  ( 

جودة عالیة ، كما یوجد لھا عدة فروع في مراكز التسوق 
 المختلفة .

 
 
 
 
 
 
 
 

بالقرب من قلعة بودا بست یوجد شارع 
، وھو یحتوي على   Tarnokقدیم ھو 

العدید من المحالت التي تشمل العدید من 
السلع المختلفة من مالبس ومشغوالت 

 یدویة وغیرھا .
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 تسوق في بودا بست 
 

Shopping in Budapest 

 

 



  
 Vaci Utcaشارع 

 
 

ھذا الشارع من 
الشوارع المشھورة 

والتي یقصدھا االغلبیة 
حیث تحتوي  على 
العدید من المحالت 

والمقاھي والمطاعم ، 
فھو یشمل العدید من 

االحتیاجات ، ویعتبر ھذا 
الشارع من الشوارع 

النابضة بالحیاة في بودا 
 بست ، 

 
كما یتمركز في اطراف 

 ھذا الشارع العدید من محالت التسوق .
 

 وربما كان ھذا الشارع الممیز بالقرب من الفندق الذي تقیم بھ .
 

االسعار مرتفعة قلیال في ھذا الشارع ( راجع انتبھ لمعرفة المزید من التحذیرات 
 عن ھذا الشارع ).

 
، وھذا المحل   Intuita، محل   Vaci Utcaمن المحالت الممیزة في شارع 

یختص 
بالمصنوعات 

الیدویة ، فان كنت 
 من عشاق ھذا 

 
 

الفن فیمكنك العثور 
على فرعین لھذا 
المحل في نفس 

 الشارع .
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Vaci Utca شارع   



  
Nagy Csarnok 

 السوق الكبیر 
 

ھو السوق الكبیر والمركزي لمدینة بودا بست 
،  Vaci Utca، وھو یقع في نھایة شارع 

، وھو عبارة عن   Libertyومقابل جسر 
 سوق كبیر وعتیق وھو مثیر لالھتمام .

 
 

ان اغلب المقیمین في بودا بست یقصدون ھذا 
، كما یمكنك لفاكھة والخضراواتالسوق لشراء ا

العثور على محالت الھدایا كذلك ، یقع ھذا 
 .  Fovam terالسوق مقابل / محطة المترو : 

 -ھذان المحالن یقعان بالقرب من بعضھما البعض ، المحل االول ھو :
 
1– Haas&czjzek 

ھذا المحل من المحالت القدیمة والمشھورة ، ویرجع 
) ، ھنا یمكنك شراء لكرستال واالواني 1879تاریخة لعام (

 الفخاریة والخزف وھي ذات جودة عالیة جدا .
 یقع ھذا المحل

 Arany Janos Utcaمقابل محطة المترو :  
 -لمزید من االطالعات :
 ww.porcelan.hu 

 
  Herend 

 
من الشركات الھنغاریة ذائعة الصیت ، وھي 
مختصة لصناعة الخرف باشكالة المتنوعة 
والمبدعة ،منھا المطلى بالذھب ، باالضافة 

إلى الجودة العالیة التي تتمتع بھا ھذه 
 الصناعة .

 
وتقع   1826تأسست ھذه الشركة في عام 

) ، Herendھذه الشركة في مدینة ھیریند (
توجد فروع مختلفة لھذه الشركة في بودا 
بست ، كما یوجد فرع في مركز التسوق 

Haas&Czjek  . 
 -لمزید من االطالعات :

www.herend.com 
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 المحل الثاني 
 
2– Originart 
 

ھذا المحل كذلك للمشغوالت الیدویة الممیزة ، وھو 
 مثیر لالھتمام یقع بالقرب من :

 Arany Janos Utcaمحطة المترو: 
 

 لمزید من االطالعات 
www.originart.hu 

 
 

یوجد في بودا بست كذلك العدید من المراكز التسویقیة الجدیدة ، وھي منتشرة في اماكن مختلفة ومتعددة ، ونذكر 
 البعض من المراكز التسویقیة الكبرى .

 
 
 Westendمركز  -1
 

یعتبر ھذا المركز من  اكبر مراكز التسوق في مركز 
اوروبا ، ویحتوي على العدید من المقاھي وردھات 

الطعام وكذلك الماركات العالمیة باالضافة لالحذیة 
والحقائب ووجود دار للسینما في المركز المذكور 

ومحالت الھدایا المختلفة التي تتیح امامك العدید من 
 الخیارات الممیزة .

 
 
 

 یقع في قلب المدینة 
 مساء . 8صباحاً إلى الساعة  10یفتح من الساعة 

 
 
 

 كذلك من المراكز الكبرى الواقعة في 
 )Pestمنطقة بست (

 
1– Corvin Plaza 
 
2-Arena Plaza 
 

كما یمكنك مشاھدة العدید من محالت السوبر ماركت ، 
 في بودا بست واختیار السلع التي تناسبك منھا .
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www.originart.hu


 -ومن افضل الھایبر ماركت في بودا بست :  
 
1– Auchan 
2– Tesco 
 

 لھا فروع متعددة في بودا بست . 
 

 نتمنى لك تسوق رائع في بودا بست .
 
 
 

 من االشیاء التي البد من تسلیط الضوء علیھا ، عند ذكر التسوق في بعض البلدان ھي استرداد الضریبة .
 
1-VAT 

، یمكنك سؤال المحل عن استمارة لتعبئتھا السترداد الضریبة ،   50.000HUFفي حالة كان تسوقك باكثر من 
 ویكون استرداد الضریبة في المطار .

 
 ویشترط في المبلغ المذكور ان یكون في نفس الیوم ومن نفس مركز التسوق . 

 
 وذلك حسب نوع السلعة التى تم شرائھا .   % ) 27% إلى 4بالنسبة لھنغاریا فان استرداد الضریبة یكون من (

 
 Tax Freeیمكنك مشاھدة في اغلب مراكز التسوق سوف تشاھد الفتھ كتب علیھا 

 IBUSZفي المطار یمكنك استرداد نقودك من 
 ال تنس ان تسترد نقودك . 
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