
  
 

ایطالیا من الدول الجیدة جدا للتسوق ، خاصة 
 بالنسبة للمالبس والحقائب واالحذیة والھدایا وادوات المطبخ والمنزل .

 
 ھي مدینة تسویقیة بكل معنى الكلمة .

 
اذا اخترت المكان الصح للتسوق وفي 
الوقت الصح ونعنى بالوقت الصحیح 
ھو وقت موعد التنزیالت ، بالتاكید  

سوف یكون تسوقك رائع وفي منتھى 
 الجمال والجودة .

 
تبدأ اغلب التنزیالت والخصومات 

 في شھر یونیو .
 

ھناك بعض االماكن التي البد من 
االشارة لھا عند الحدیث عن التسوق 

 في روما .
 
 
 
 

فمثال توجد بعض االماكن التسویقیة 
 ذات االسعار المتوسطة والمقبولة ،

 في حین یعرف عن  
 ، Via Condottiشارع  

بان اطرافة تتسع للكثیر من مراكز  
 التسوق الرائعة ذات االسعار

 المرتفعة جدا . 
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 التسوق في روما 
 

Shopping in Rome 

  Via Condotti شارع         



 وسوف نتحدث بایجاز عن افضل مراكز واماكن التسوق في روما ونبدأ اوال بشارع   
  Via Condottiشارع  -1
 

من الشوارع القدیمة جدا في روما ، وھو مركز للموضة واالزیاء ویحتوي على جمیع الماركات االیطالیة 
 الواقع في مدینة میالنو .  Montenapoleoneوالعالمیة كذلك ، ویعتبر ھذا الشارع مثل شارع 

 
 

ویبدأ الشارع المذكور آنفا من المدرج االسباني 
الشھیر في روما ، كذلك یمكنك ارتشاف قھوتك 

 في مقھى من اقدم مقاھي روما وھو
 Caffe Greco   ویقع ھذا المقھي في ، 

 
 

الشارع المذكور ویعود تاریخ افتتاح ھذا 
م ، وھو ال زال یحتفظ بكامل  1760المقھى لعام 

دیكوراتھ وتصمیمھ القدیم ، وھو من االماكن 
التي ال تضاھى لعشاق القھوة ، فلیس كل قھوة 

ترتشفھا تشعر بوجودھا ، ھنا االمر مختلف 
 تماما مع ھذا المقھى المشھور .

      See Dunia - Romeروما                                                                         -شوف الدنیا 

 

 

Caffe Greco 



رائحة العطور دائما تجذبك لتاخذك لعالم رائع بكل معنى الكلمة ، فالروائح الطبیعیة تجعلك في حالة استرخاء  -2 
 -ومن محالت العطور القدیمة في روما وذائعة الصیت :

 
Officina Profumo-Farmaceutica 

di  Santa Maria Novella 
 
 

یقع ھذا المحل في شارع 
Carrozze   ھذا المحل ،

للعطور ومستخضرات التجمیل 
باالضافة للفخاریات ، لھ عدة 

فروع في ایطالیا ، اما فرع 
روما فیقع في المنطقة 

 -المذكورة وھي :
 ) Via Condottiشارع ( 
سنة   400ناھز ھذا المحل   

،   فلورنسامنذ افتتاحھ في  
 جمیع العطور طبیعیة .

 
 للذھاب إلیھ بالمترو 

 Spagnaمحطة : 
 
 
 
3-Furla 
 

للمظالت الشمسیة عشق من نوع خاص ، فنتذكر المطر بمشاھدتھا وكم كنا نتسابق للحصول علیھا ونحن صغار 
 ، ذكریات اصبحت بین طیات روما في منتھى الروعة والجمال .

 
فان كنت من عشاق المظالت الشمسیة االیطالیة 
والحقائب وكنت من عشاق الماركات االیطالیة ، 

   Furlaفان ھذه الماركة االیطالیة ھي مقصدك 
، لھا عدة فروع في ایطالیا ، ومن ضمنھا  فرع 

 في مطار روما .
 

 یقع مقابل المدرج االسباني .
 

 لمزید من االطالعات 
www.furla.com  
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Officina Profumo-Farmaceutica 

 

www.furla.com


  5– la Rinascente 
 
من المتاجر المتنوعة ، ولكنھ  

لیست متجر متنوع عادي فھو 
اقدم متجر في ایطالیا ، وھو 

یحتوي على اغلب السلع التي 
یكثر علیھا الطلب ، االسعار 
مرتفعة قلیال ، یحتوي على 

 مطعم ومقھى .
 

 یقع في میدان :
Fium Piazza 

 
 10یفتح یومیا من الساعة 

ً . 9صباحاً إلى الساعة   مساء
 

 للذھاب الیھ بالمترو 
 Castro Pretorioمحطة : 

 
 
6– Confetteria Moriondo & Gariglio 
 

 ربما لن تنسى الذھاب إلى ھذا المحل بالذات عند زیارتك لروما ؟؟؟؟
 

 ھل تسال لماذا ؟؟؟؟
 
 

ھذا المحل من المحالت القدیمة جدا 
للشوكوالتة ، وھو افضل االماكن 
لشراء الشوكوالتة اللذیذة كھدایا 

لمن تحب حاول اال تلتھم الكثیر منھا 
 ، فانھا ال تقاوم حتما .

 
 

 یقع بالقرب من معبد بانثیون . 
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 الزلنا في شوارع روما التسویقیة  
 من الشوارع الكبرى للتسوق في روما ، 

 
 -شارع :

1– Via del Corso  
 

یحتوي ھذا الشارع على العدید من محالت 
ومراكز التسوق وفي اطراف ھذا الشارع 

توجد العدید من مراكز التسوق والمحالت ذات 
 االسعار المتوسطة والمقبولة .

 
 
 
 -اما لعشاق االدوات المنزلیة فقد اخترنا لھم :-2

TAD 
 
 وھو رائع جدا ، باالضافة لوجود مقھى في منتھى الروعة . 

 
 
3– Danielle 
 

 للنساء فقط ولعشاق االحذیة النسائیة الحدیثة والتقلیدیة ، وباسعار جیدة ومقبولة .
 Via Frattinaیقع في شارع : 

 
 

 ھناك المزید في جعبة روما من مختارات التسوق الجیدة 
4– UPIM 
 

اذا اردت بالفعل التسوق وشراء المالبس او 
الحقائب او االحذیة او االدوات المنزلیة او 

العطور باسعار جیدة ، فان ھذا المكان 
 مقصدك بدون شك .

 
یوجد لھذا المحل عدة فروع في ایطالیا 

 وبعض الفروع في روما .
 
 

إحدى الفروع الواقعة في  روما لھذا المحل 
توجد بالقرب من محطة القطار المركزیة 

Termini    . 
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 كذلك من مراكز التسوق الكبرى التي البد من االشارة الیھا   
1– Castel Romano 
 

من الماركات العالمیة ، اما   100كیلومتر ، یحتوي على  20من مراكز التسوق الكبرى ، ویبعد عن روما بحوالي 
% من السعر االصلي على الماركة ، دون شك بانھا مفاجأة اكثر  30الممیز ھنا والرائع ھو الحصول على خصم 

 من رائعة ، وخاصة لعشاق الماركات .
 

،  Terminiیمكنك الذھاب إلى ھذا المركز بالباص الخاص بذلك ، والمتواجد عند المحطة المركزیة للقطار روما  
 ( وھو نفس الشارع الذي تنطلق منھ باصات الجوالت الحرة ).  Via Marsalaالواقعة في شارع 

 
یقع ھذا المركز بالقرب من البحر حیث یمكنك قضاء اوقات اكثر من رائعة على شاطئ البحر . كما یحتوي على 

 العدید من المطاعم والمقاھي .
 

 یورو .  13قیمة التذكرة للذھاب واالیاب 
 

 ساعات حركة الباص للذھاب إلى ھذا المركز 
 (صباحا )  9:30

11:30 - 12:30 - 15:30 
 مساء .  8صباحا إلى  10یفتح المركز من الساعة 
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  VAT 
 استرداد الضریبة 

 انا مجرد سائح !!
 في ھذه الحالة لك الحق في استرداد الضریبة الشرائیة في ایطالیا .

 یغفل الكثیر عن ھذه النقطة ، نتمنى تذكیرھم بذلك 
 

VAT   ھو ما یطلق على استرداد الضریبة الشرائیة . وتوضع ھذه العالمة في العدید من االماكن منھا السیاحیة
 والتسویقیة ، كما تشتھر العدید من الشركات بتخلیص معامالت استرداد الضرائب الشرائیة .

 
 . Global Blueمن اكبر ھذه الشركات واكثرھا شھرة في اوروبا ، شركة 

 
 ویمكنك مشاھدة اسم ھذه الشركة في الكثیر من مراكز التسوق الكبرى والمتاجر المتنوعة .

 
یورو، فما فوق ، في ھذه الحالة یمكنك المطالبة بسترداد ضریبة شرائیة ،  155اذا كان تسوقك في ایطالیا بقیمة  

 ونوضح  ھذا االمر اكثر بالنسبة للسیاح .  

 
في حالة استطعت توفیر ھذه الشروط ، یمكنك السؤال عن االستمارة الخاصة بسترداد الضریبة ، وتعبئة جمیع 

البیانات وبعد تعبئة كافة البیانات في االستمارة ، یختم علیھا من المركز التسوق ، انتظر لیس في المركز سوف 
 تحصل على استرداد ضریبتك ، بل عند مغادرتك للبلد المذكور لذكك حافظ على االستمارة التي لدیك .

 
 

علیك الیضاح للموظف بان ھذه الحقیبة خاصة السترداد الضریبة ، في المطار وقبل البدأ باجراءات الحقائب  
حیث حیث یوضح لك الموظف االجراءات لذلك والذھاب بھا إلى الجمارك  

یقومون بمشاھدة السلع واالستمارة المختومة من المركز التسوق الذي 
قمت بالشراء منھ ، ثم یختم على االستمارة مرة اخرى من قبلھم في 

 المطار .
 

بعد ذلك یمكنك االستمرار في اجراءات المغادرة وبعد االنتھاء من اجراءات 
الجوازات  ، یمكنك مشاھدة عالمة للشركة الكبرى السترداد الضرائب 

، حیث یمكنك التوجھ  Global Blueالشرائیة والتي تم ذكرھا سابقا وھي 
 الیھا وتقدیم االستمارة وقبض نقودك لالسترداد الضریبة الشرائیة . 

 
 ، یوجد مكتب للرسوم الجمركیة .   3و  5في مطار روما ترمنال 
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یورو ، ولكن من الضروري مراعاه المذكور  155ال یتوجب علیك شراء احدى السلع الباھضة  الثمن بسعر 
 للتتمكن من استرداد ضریبتك الشرائیة في روما .

 
 یورو . 155ان یكون التسوق من مركز تسوق واحد بقیمة  -1

 ان یكون في نفس الیوم ، ولیس في ایام متفرقة ومختلفة .

 


