
 
التسوق حالة خاصة في السفر ، ربما ال یستطیع 

مسافر النجاة من ھذه الحالة ، فھي تعبیر عن الفرح والسرور ، كما ھي تعبیر عن قضاء رحلة ممیزة بین احضان 
 البلد المقصود .

 
عند الحدیث عن مدینة میالنو االیطالیة وخاصة بالنسبة للتسوق ، فعلینا اوال ذكر میالنو كمدینة ذات شھرة 

 واسعة في عالم االزیاء والموضة والماركات االیطالیة المعروفة .
 
 

یقصد االغلبیة من الناس میالنو لمشاھدة عروض االزیاء ، كما تتیح لك ھذه المدینة العامرة بالفن والرقي 
 التسوق باسعر متوسطة وجیدة ، والعثور على سلع ذات جودة عالیة باسعار خیالیة جدا .

 
 
 

تحتوي میالنو على مركزیین للتسوق ، ذات شھرة 
، نذكرھا لكم اآلن للمعرفة ومزید من عالمیة 

 االطالع .
 
 
1– Galleria Vittorio Emanuele ll 

 غالیریا فیتوریوا یمانویل 
 
 
 

ھذا الغالیري الرائعة االخاذ لیس فقط  لقضاء 
اوقات تسویقیة رائعة بین احضانھ ، بل ھو مبنى 

 تاریخي یشار الیھ بالبنان في میالنو .
 
 
 
 

 (راجع صفحة غالیریا فیتوریوا یمانویل )
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 التسوق في میالنو 
 

Shopping in Milan 

 



   
 المركز االخر ھو 

2– Quadrilatero d’oro 
 
 
 
 

یعتبر حي االزیاء المذكور واحد 
من المناطق المشھورة والراقیة 

 في العالم .
 
 
 
 
 

 . ) Quadrilatero d’oro( راجع صفحة 
 
 
 

كما توجد العدید من المحالت التي تبیع السلع المختلفة في میالنو ، خاصة لعشاق الحقائب الیدویة من السیدات 
 باالضافة للمالبس وادوات المطبخ واالحذیة وغیر ذلك الكثیر الكثیر من السلع التي ال تعد وال تحصى .

 
 

 ویعد شارع بیرنس ایرس 
 Corso Buenos Aires 
  

 
من اطول الشوارع التسویقیة في 
ایطالیا واوروبا ، ویحتوي على 

العدید من الماركات المختلفة 
والمتعددة  االیطالیة منھا والعالمیة 

، وباسعر متوسطة في متناول 
 الجمیع .

 
 
 

كما یمكنك االستمتاع بشراء ماركة 
بینتون االیطالیة ذات الجودة 

 العالیة .
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باالضافة لمحالت التسوق التي تنتشر على طول ھذا 
الشارع ، فیمكنك كذلك مشاھدة المطاعم والمقاھي ، التي 

 تمكنك من اخذ قسط من الراحة بین فترات التسوق ، 
 

والعودة إلى عالم ساحر بین السلع المنتظرة على رفوف 
 المحالت الرائعة في مدینة میالنو االیطالیة .

 
 انظر الخریطة . 

 
 
 
 

 من مراكز التسوق التي اخترناھا لكم 
 
1–  La Rinascente 
 

ھو عبارة عن متجر متنوع ، ویتمیز عن غیره بانھ اول متجر متنوع في ایطالیا ، یقع ھذا المتجر في میدان دومو  
 بالقرب من الكنیسة .

 
طوابق ، و العدید من السلع والماركات المختلفة والمالبس والھدایا وادوات المطبخ  7یحتوي ھذا المتجر على 

 وغیرھا .
 

تتمیز اسعار ھذا المتجر 
بالجودة ، واالرتفاع في 

 االسعار قلیال . 
 
 

فیوجد بھ  7اما الطابق رقم 
مطعم یقدم اصناف لذیذة جدا 
من الطعام ، وھو رائع جدا ، 
فمن خالل ھذا المطعم یمكنك 
مشاھدة ساحة دومو ، منظر 
 في منتھى الرقي والروعة .

 
كما یحتوي المتجر على 
ردھات الطعام التي تقدم 
اصناف الطعام المختلفة 

 والمتنوعة .
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 من المراكز التسویقیة المتوسطة   
10 Corso Como 

 
للتسوق روح خاصة فھذه اللحظات  

تغمرك بالفرح ، فان كنت تود شراء سلع 
مثیرة لالھتمام واستثنائیة ، فھذا المركز 

 ھو مقصدك دون شك .
 

االسعار ربما تكون مرتفعة قلیال ، لكن 
السلع ذات جودة عالیة وممیزة وھي 

 تستحق .
 

 یحتوي ھذا المركز على مقھى رائع جدا .
 

 یفتح یومیا 
 للذھاب الیھ بالمترو 

 Garibaldiمحطة : 
 

 لمزید من االطالعات 
www.10corsocomo.com 

 
 
 
 Alessi 

 
اذا كنت من عشاق التصامیم االستثنائیة والمختلفة الدوات 

المطبخ ، فان ھذا المكان ھو مقصدك فعال ، وھي دعو لمحبي 
 الطبخ واالدوات المطبخیة االستثنائیة في التصمیم.

 
 

فھل انت من ھذه الفئھ ، ان كنت كذلك ، اھال وسھال بك  في 
 میالنو .

 
 

 Montenapoleoneللذھاب الیھ من محطة المترو : 
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.alessi.com 
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www.10corsocomo.com
www.alessi.com


 من المراكز الكبرى كذلك  
 Serravalle Scriviaمركز 

 
یعد ھذا المركز من مراكز التسوق الكبرى ، 

والتي تختص ببیع الماركات العالمیة 
 باسعار منخفضة .

 
كیلومتر جنوب  80یقع ھذا المركز على بعد 

 میالنو .
 

 یمكنك الذھاب بالباص إلى ھذا المركز 
 یورو  20قیمة التذكرة للذھاب واالیاب 

 
 )Foro Bonaparte - 76شارع (  Piazza Castelloتبدا حركة الباص من ساحة 

  -  Cairoliبالقرب من محطة المترو 
 Zani Viaggiھذا الباص تابع لشركة 

 8و  5صباحا ، بینما تتمثل اوقات العودة في الساعات التالیة 11و 10تبدأ حركة الباص في الساعات التالیة  : 
 مساء .  یفتح المركز یومیا  . 

 
 من المراكز التسویقیة الكبرى التي البد من ذكرھا ، مركز 

Fox  Town 
 

  Mendrisioكیلو متر من مدینة میالنو ، في مدینة  50من المراكز الكبرى للتسوق وھو یقع على بعد 
 السویسریة .

 ال یلزمك الذھاب الیھ الحصول على تاشیرة دخول للسویسرا .
 نوع من الماركات العالمیة ، وباسعار خیالیة جدا . 160ویحتوي ھذا المركز على 

 .فان كنت تود شراء إحدى ھذه الماركات ، فان ھذا المركز ھو مقصدك 
 

 یوجد مطعم ممیز في ھذا المركز .
 یمكنك الذھاب بالباص إلى ھذا المركز 

 یورو  20قیمة التذكرة للذھاب واالیاب 
 تبدأ حركة الباص من 

  Piazza Castelloساحة 
 )Foro Bonaparte - 76شارع ( 

 Cairoliبالقرب من محطة المترو 
 Zani Viaggiھذا الباص تابع لشركة 

 ظھراً   12تبدأ حركة الباص في 
 11یفتح المركز یومیا  من الساعة ، 

 مساء  7صباحا إلى 
 

 لمزید من االطالعات
 www.foxtown.ch 
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www.foxtown.ch


VAT 
 استرداد الضریبة 

 
 انا مجرد سائح !!

في ھذه الحالة لك الحق في استرداد الضریبة الشرائیة في  
 میالنو .

 
 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 الضرایبة  الشرائیة .
 

من اكبر ھذه الشركات واكثرھا شھرة في اوروبا ، شركة 
Global Blue . 

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

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

 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 التسویقي ، انتظر لیس في المركز سوف 

 تحصل على استرداد ضریبتك ، بل عند مغادرتك للبلد المذكور لذلك حافظ على االستمارة التي لدیك .
في المطار وبعد  البدأ باجراءات الحقائب علیك باالیضاح للموظف بان ھذه الحقیبة خاصة السترداد الضریبة ، 

حیث یوضح لك الموظف االجراءات لذلك والذھاب بھا إلى الجمارك  ، حیث یقومون بمشاھدة السلع واالستمارة 
المختومة من المركز التسویقي 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 

، حیث  Global Blueالضرائب الشرائیة والتي تم ذكرھا سابقا وھي 
یمكنك التوجھ الیھا وتقدیم االستمارة وقبض نقودك لالسترداد الضریبة 
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یورو ،  155ال یتوجب علیك شراء إحدى السلع الغالیة الثمن بسعر 
ولكن من الضروري مراعاه المذكور للتتمكن من استرداد ضریبتك 

 الشرائیة في میالنو .
 یورو  155ان یكون التسوق من مركز تسویقي واحد بقیمة  -1

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

 

 


