
تقریبا یمكنك العثور على العدید من خیارات التسوق في معظم الشوارع ، ,  من االشیاء الممتعة في السفر  الى بالي ھو التسوق ، 
 .وخاصة في المناطق  السیاحیة

 

تتمیز بالي بكثره الحرفیین  ، لذلك تحظى الفنون والحرف بشعبیة واسعة ، ومع وجود الكثیر من األنواع المختلفة من الھدایا التذكاریة 
 .والحرف الیدویة كل ذلك یجعل التسوق اكثر متعة 

  
ھي إحدى طرق الصباغة الفنیة، تشتھر بھا أندونیسیا للحصول على التصمیمات الملونة على األقمشة  Batik  ) ( باتیك 

 . القطنیة 
 

یجب علیك استخدام مھارة المساومة عند التسوق في المحالت التجاریة الصغیرة ،   بخالف  االسعار في مراكز التسوق الكبیرة ھي 
 .ثابتة وذات جودة عالیة 

 

 See Dunia - Bali                                                                                   بالي - شوف الدنیا

 

 التسوق في بالى  
 

  Shopping in Bali 



 .كما یمكنك أیضا مشاھدة الحرف الیدویة التي ال تعد وال تحصى من خارج بالى 
باالضافة الى التوابل والقھوة التي تتمیز بھا بالي ،  وتتفرد بھا كھدایا تذكاریة بجودة عالیة وشعبیة كبیرة ،  ، معظم 

 .محالت السوبر ماركت تتوفر لدیھا اقسام للھدایا التذكاریة 
 

بالى لدیھا العدید من مراكز التسوق ، األنیقة التي 
 .تقدم السلع والخدمات بتكلفة معقولة

 

المشغوالت الیدویة ھي من االقتراحات ، التي نقدمھا لكم 
لعلھا تروق لعشاق الفن الیدوي ، فاالبداع بالید حكایة 

 .اخرى 
 

لعل الطریق إلى كوتا یجعلك تشاھد ، العدید من االسواق 
 .باالضافة إلى فروع من الماركات العالمیة 

 
Polo Ralph Lauren 

 
یمكنك أن ترى العدید من فروع بولو في إندونیسیا 

 ً المصنع في إندونیسیا واألسعار (بسعر جید جدا
 ً  ).بعض الفروع في كوتا   -معقولة جدا

 
   Discovery Shopping Centerمركز دیسكفري  
 

و البد من تسلیط الضوء على مركز دیسكفري ، وھو من مركز  -  ھذا ھو أكبر مركز للتسوق في بالي ، ویقع في قلب كوتا
 .التسوق الممیزة فھو مركز شامل ومتنوع یضم ، العدید من الماركات العالمیة والمقاھي و المطاعم 
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Centro - Discovery Center 



باالضافة لمحل للمعجنات ویقع في الطابق الثالث  على  
الجانب األیسر ، ھناك قاعة كبیرة للھدایا التذكاریة 

 .والحرف الیدویة االندونیسیة الجمیلة
 SOGO  ) في الطابق السفلي) المتجر الیاباني. 

 
Batik Keris 

 
 Batik)على الجانب األیمن ، سترى المتجر الشھیر 

Keris)  أكبر متجر للباتیك في إندونیسیا ، حتى وان كنت
ال تنوي الشراء منھ فانھ من المتاجر التي تستحق 

 . المشاھدة خاصة للذویقة 
 

ھي إحدى طرق الصباغة الفنیة،  Batik  ) ( باتیك 
تشتھر بھا أندونیسیا للحصول على التصمیمات 

 . الملونة على األقمشة القطنیة 
 

ولعشق الباتیك یوجد محل كبیر ،  جدا في المركز ویضم العدید من السلع ذات الجودة العالیة ، من الباتیك وھو یضم  
المالبس النسائیة والرجالیة و االكسسوارات ، و الھدایا 

التذكاریة الممیزة محل راقي  وقد اشرنا لھ لمن اراد 
 . التمیز 

 
 Matahariمتجر شامل   

 
ا في قلب كوتا ، مع سوبر ماركت  یقع ھذا المتجر أیضً

كبیر ، یضم مجموعة كبیرة من الھدایا التذكاریة ، 
المالبس واألحذیة في الطابقین باالضافة ایضا الى  

یتمیز المكان ( الثاني والثالث وبأسعار معقولة 
 ) .بالتنزیالت المستمرة  

 
ویضم كذلك  سوبر ماركت حیث ، یمكنك أن تجد العدید 

 Kopi luwak ).  ( من باقات  القھوة الممیزة 
 

 Kopi luwak 
 

قھوة الكوبي لواك ھي قھوة إندونیسیة، وھي قھوة 
. نادرة وباھظة الثمن ولھا طعم ورائحة فریدین ممیزین 

 وتعد أفضل وأثمن قھوة في العالم 
 

 ) بیش ووك (   Beachwalkمركز التسوق 
استمتع باوقاتك  ، حیث التسوق الراقي حیث یضم 
المركز العدید من الماركات العالمیة ، باالضافة الى 
العدید من التصامیم الفنیة التي تجذبك اللتقاط صور 

 .ممیزة  
 

الطابق ( ویضم المركز باالضافة الى ذلك ردھات الطعام 
، ویقدم اطباق آسیویة مختلفة ،  ومتنوعة ذات ) الثالث 

 .جودة عالیة 
 .مكان جمیل أیضا اللتقاط الصور من الطوابق العلیا
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 Beachwalkمركز  


