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من اروع اللحظات التي یمر بھا  المسافر ھي التسوق خاصة 
 ان كان  من عشاق التسوق .

 
ویعتبر التسوق من ضمن الذكریات السعیدة للرحالت سیاحة  

 ربما ال یحالفك الحظ بالعودة الیھا مرة اخرى . 
 
 

وتسود ثقافة الھدایا في اغلب دول العالم ، حیث یتوجب على المسافر شراء ھدایا تبرھن بان االشخاص المحیطین 
 بھ عزیزین علیھ ولم ینسھم في رحلتھ ھذه .

 
ھناك بلدان تعتبر على قمة قوائم البلدان التسوقیة ، ومن ضمن ھذه البلدان اندونیسیا   والتي نسلط الضوء علیھا 

 الیوم .
 فھي لیست فقط دولة تسوقیة بل واالسعار رخیصة .

 
 
 

وتحتوي جاكرتا على العدید والمزید مما تتصور من 
المراكز التسوق ، لیس بالضرورة زیارة جمیع المراكز 
التسوقیة حیث یمكنك االستمتاع بالتسوق من المراكز 
القریبة من الفندق المقیم بھ فھي تعرض نفس السلع 

 تقریبا وبنفس االسعار .

 تقع اغلب مراكز التسوق بالقرب من مركز جاكرتا . 

  
 Shopping in Jakartaالتسوق      
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 ما الذي یمكن شراءه في جاكرتا ؟؟؟؟؟؟ 
سؤال یخطر على بال الكثیرین من عشاق 

 التسوق وعشاق جاكرتا .
 

ان من اروع واجمل وابدع ما یمكنك شرائھ من 
جاكرتا ھو الباتیك وھو من ابداعات االنامل 

االندونیسیا حیث یمكنك العثورعلیھ في اكثر من 
طرح فیتمثل في االقمشة وحقائب الید 

 والتیشرتات والعدید العدید من االبداعات 
لمعرفة المزید عن الباتیك االندونیسیا (مراجعة 

 الباتیك ).
 
 

الدلیل السیاح شوف الدنیا 
یوصیكم بافضل االماكن لشراء 

 الباتیك :
 

Batik Keris 
 

وتوجد لھذا المركز العدید من 
الفروع في جاكرتا وارجاء 
اندونیسیا ، والشيء االخر 

الذي یمكنك شراءه من 
اندونیسیا الحقائب 

والتیشیرتات فھي رخیصة جدا 
 وبخیارات مختلفة .

 
تذكر بان الماركات العالمیة في 

 اندونیسیا غالیة جدا .
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من مراكز جاكرتا 

 المعروفة ھو 
 
 

Plaza Indonesia 
 

یتمیز ھذا المركز باتساعھ 
الكبیر جدا ،  حیث یحتوي  
على كل ما یخطر في بالك 

من سلع ، وھو ممیز 
اللتقاط اجمل الصور 
 واروعھا كما یحتوي 

   Food Courtعلى 
 ممیز كذلك .

 
 
 

www.plazaindonesia.com 
 
  

ومن المتاجر المتنوعة 
 الرائعة في جاكرتا 

 
Sarinah 

 
 

ال یزال االقبال على ھذا 
المتجر یزدد یوما بعد یوم 

على الرغم من انھ افتتاح قبل 
عاما ، وھو ممتاز لشراء  50

 الھدایا والسلع الممیزة .
 
 

ویقع ھذا المتجر مقابل مكتب 
المعلومات السیاحیة وبالقرب 

 من میدان االستقالل .
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 متجر متنوع اخر  
Pasaraya Departreut Store  

 
 یحتوي ھذا المتجر على العدید من المشغوالت الیدویة والھدایا وكل ما یخطر على البال من السلع الممیزة .

 ویحیط بھذا المركز العدید من مراكز التسوق .
 

 اذا رغبت في الشراء من الباعة المتجولین فعلیك بالجدال معھم للحصول على السعر الذي تطمح الیھ .

 

 

 


