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یعطیك التسوق في السیاحة انطباع اخر ، وكانك اول مرة تقوم بذلك  ، فكل االشیاء تبدو امامك مثیرة ومشوقة 
 وتزداد رغبتك في ذلك اذا كانت رحلتك جیدة وكل العوامل مھیاة  لك ، فانت تشعر براحة ویزداد شغفك للتسوق ،

 التسوق للذكرى ولمسات اوقات ال تنسى .
 
 
 

ان المدینة التي نسلط علیھ 
الضوء الیوم ھي من افضل 

المدن للتسوق ، فھي مختلفة 
ومثیرة بطبیعتھا في ھذا 
المجال ، وھي مزیج من 

 االلوان الساطعة والمبھجة ، 
 
 
 

مدینة االحجار الكریمة 
والمجوھرات ، مدینة تفتنك 

بالمشغوالت الیدویة والفخاریة 
والفضیة ، تعطیك انطباعا بان 

التسوق یعني جایبور لیس 
 اال ..............

 
 

 

 

 Shopping in Jaipurالتسوق                                
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مارایك في االحذیة متوفرة وبطریقة رائعة والحقائب متوفرة 
كذلك والشاالت الممیزة لھذه المدینة والتي تعتبر لوحة فنیة 

 وابداعیة معا .
 
 

البازار في المدینة الوردیة یزداد توھج ، فھو ال یبیع سلع 
معینة وحسب بل سلع ذات جودة عالیة ویمكنك ان تجد ما 

 تھوى نفسك .
 
 

فیوجد العدید من المحالت في البازار ولكل محل سلع 
 مختلفة .

 
حتى ان لم تــود الشراء فان ھناك امــاكن تستحــق الزیارة 
وبعــد ذلك یمكنك اتخذ القـــرار ان كنت تـــود التسوق ام ال 

 ؟؟؟؟؟؟؟
 

وال یعد بازار جایبور مجرد بازار عادي فھو ذو معاني 
 تاریخیة وممیز وفرید من نوعھ .

 
 

 ونستعرض  بعض من البازار 
 
 
 

Bapu Bazaar - 1  
Nehru Bazaar 

یمكنك ھنا العثور على المالبس التقلیدیة لمدینة راجستان 
باالضافة لالكسسوارات والشاالت والمشغوالت الیدویة ذات 
االبداع الذي الیقاوم ، وھذه بعض من السلع الموجودة  في 

 البازار المذكور انفا .
 
 
 
 
2– Johari Bazaar 

ھذا البازار خاص للمجوھرات واالحجار الكریمة ، فان قررت 
 الشراء فعلیك بمراجعة صفحة انتبھ .

 
 انظر خریطة
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  3 – Rajasthali 
مركز المشغوالت الیدویة وھو تابع لشركة تنمیة 

السیاحة في راجستان ، ویمكنك العثور على العدید 
من السلع مثل الفخار واالواني النحاسیة والتطریز 

 والمجوھرات وغیرھا ...............
 

فان   RTDCاذا كانت جولتك السیاحیة عن طریق 
مركز المشغوالت الیدویة سوف یكون من ضمن 
االماكن التي سوف تزورھا  وان كانت االسعار 

مرتفعة قلیال اال انھا ذات جودة عالیة  ، فاقتنص 
 الفرصة فربما لن یحالفك الحظ مرة اخرى .

 ویمكنك طلب التخفیض على السلع 
 انظر خریطة 

 
 
 
 
 4 - Mojari 

 
 

تصنیع االحذیة الملونة الخاصة بمدینة راجستان باالضافة 
للتطریز و المشغوالت الیدویة ، وھذا المكان تحت رعایة 

الوالیات المتحدة ، وھو من االماكن الرائعة لشراء 
 الھدایا .

 
 انظر خریطة

 
www.mojari.com 

 
 
 
 5 - Kripal Kumbh 

 
 

 من افضل االماكن لشراء االواني الفخاریة الخاصة براجستان .
 
 
 

 انظر خریطة
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 6 – Anokhi 
اذا اردت شراء سلع ذات جودة عالیة من مالبس السیدات 

واغطیة االسره فان ھذا المحل یعد عالمة فارقة لذلك ویوجد 
 لھ عدة فروع احدھا في جایبور .

 انظر الخریطة
 

دائما ننصحك عندما تود التسوق وتقرر شراء سلعة معینة 
متداولة ان تشاھد اكثر من محل واستخدم مھارتك في الجدال 

 لتصل للسعر الذي یروق لك .
 

ال تقم بالتسوق من محالت من اقتراح سائق الركشة او 
المرشد السیاحي ، فاالسعار سوف تكون مرتفعة جدا في 

 الغالب ، ولك حریة االختیار .
 

اذا اردت شراء العدید من السلع فان بعض المحالت یقدم 
خدمات توصیل  السلع إلى بلدك فال تقلق بشان الوزن الزائد ، 

فالتسوق احیانا یكون فرصة نادرة ال تعوض خاصة في 
 راجستان .

 
 تسوق موفق نتمى لك في المدینة الوردیة . 

 

 


