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لعل السیاحة ال تكتمل اال اذا كان احد جوانبھا التسوق ، 

فالتسوق من لوازم السفر ، وال زلنا ال نذكر بان احد 
حدثنا عن سیاحتھ دون ذكر التسوق ، فھو من اولویات 

تلك الھوایة الرائعة والتي تجعل من اوقاتك وایامك حائط من 
الذكریات السعیدة في حالة سافرت وانت مزود باطالعات عن 
البلد المقصود حتى القلیل یعتبر جید فانت سوف تدرك الفرق 

 تماما .
 
 
 

وانطالیا من المدن الرائعة لممارسة ھذه الھوایة ، فالتسوق 
فیھا ینقسم إلى قسمین ، قسم خاص وشامل للمشغوالت 

الیدویة ویعتبر ھذا النوع من السلع مطلوب جدا خاصة من 
قبل السیاح ، ویتمركز ازدھر ھذا السوق في المدینة القدیمة 

(كالیسي ) ویتوجب علیك الجدال ھنا للحصول على السعر 
 المناسب لك .

 
 
 

اما القسم االخر والذي تتمركز بھ جمیع السلع بمختلف 
انواعھا من مالبس واحذیة وحقائب وغیر ذلك فھو ینقسم 

 إلى ثالثة اقسام .
 

  

 التسوق 
 

Shopping in Antalya 
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 القسم االول مركزین كبیرین معروفین للتسوق في انطالیا 
 اما القسم الثاني فھو عبارة عن مركزین معروفین ولكن اقل شھرة 

 والقسم الثالث مركزین للتسوق ال تطالھم اي شھرة ولكن یمكنك العثور فیھما على ما ترید .
 
 

 -ونسلط الضوء على القسم االول :
 
1– 5M Migros  
 

من المراكز المعروفة واالكثر شعبیة لدي االتراك ، ویتمتع بمساحة كبیرة ، كما یمكنك العثور على  Migrosویعد 
 عروض الدلفین واالكواریوم . -جمیع السلع تحت سقف واحد ویقع ھذا المركز بالقرب من الحدیقة المائیة 

 
 

 -كیف یمكنك الذھاب إلى ھذا المركز :
 
 

في اخر محطة من محطات لترام القدیم وھي 
المتحف یمكنك السیر قلیال على االقدام من 

المتحف وسوف تجد ھذا المركز ، اما بالقرب 
منھ فانھ محاط بالمقاھي والمطاعم ، فال تقلق 

لذلك فیمكنك شحن طاقتك بتناول فنجان من 
 القھوة او تناول وجبتك .
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ویتمیز ھذا المركز بالسھولة في التسوق فاالسعار 
 ثابتة .

 
 

القائد السیاحي شوف الدنیا یوصیكم بھذا المركز 
 ونتمنى لكم لحظات تسوق رائعة .

 انظر الخریطة انطالیا
 

 اما المركز االخر فھو :
 
2– TerraCity 
 

یعتبر ایضا ھذا المركز من المراكز الكبرى في 
تركیا  ،ویحتوي على جمیع الماركات العالمیة 

والتركیة ایضا ، وقد تم افتتاحة في عام 
(الرا)    Lara، ویقع في منطقة 2011

مطعم ومقھى ، فال  30یحتوي ھذا المركز على 
 تقلق لذلك واستمتع بتسوقك .

 
  Indirimھذه الكلمة بالتركیة تعني التنزیالت 

فاذا وجدت ھذه الكلمة في احدى المراكز 
 فاستغل لحظات اخرى لتسوق .

 
ویمكنك بوجود التنزیالت في ھذا المركز الذي ربما یحالفك الحظ بذلك و بوجود اسعار مناسبة جدا لماركات 

 تركیة .
اما اذا كان المنتجع الذي تقیم بھ یقع على 

ساحل الرا فاطلب من موظفي االستقبال 
للمنتجع اعطائك رقم المنى باص المتوجھة إلى 

 ھذا المركز .
 

اذا كنت ترید الذھاب من قلب مدینة انطالیا إلى 
ھذا المركز فان العدید من الحافالت تنقلك ذھاب 

 38وایاب من وإلى قلب المدینة ورقمة الباص 
، ولكن اطلب من السائق التوقف عند ھذا 

 المركز .
 

اغلب الحافالت (الباصات ) سعر التذكرة یكون 
 لیرة تركیة . 1.75

 التسوق ھو المتنفس الرئیسي في السفر بعد مشاھدة كل االماكن التي تستحق المشاھدة .
 انظر خریطة انطالیا . 

 

 

 


