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Akihabara 
تلك ھي مدینة الكھرباء في الیابان فكل  شيء یختص بھذا المجال  یتوفر ھنا سواء ادوات  كھربائیة او كامیرات او 

صوتیات وغیرھا من التكنولوجیا ، جمیعھا ھنا اشیاء شاھدتھا واشیاء لم تشاھدھا واشیاء لن تشاھدھا اال في 
 الیابان .

 
فان اردت شراء ادوات كھربائیة كبیرة 
فتوجد اسواق حرة لذلك ویتوجب علیك 

تقدیم جواز سفرك عند الدفع ، لكي ال 
 یتوجب علیك دفع ضریبة شرائیة .

وتذكر بان ھناك بعض االدوات الكھربائیة 
الیمكن استخدامھا في الدول االخرى ، 

وذلك بسبب الفولت المنخفض الذي 
 یستخدم في  الیابان .

 
اما اذا اردت شراء موبایل  ، فوضح 

للموظف بانك ترید شرائھ واستخدامھ في 
بلدك ، فلدي جمیع المحالت قائمة باسماء 

الدول واذا كان باالمكان استخدام ھذا 
 الموبایل فیھا ام ال  .

 انظر الخریطة طوكیو

 

Yodobashi 
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 Shinjuku 
 

ربما كان قلب طوكیو النابض وھي تحتوي على العدید من الفروع للمتاجر في طوكیو ، ویوجد كذلك العدید من 
 المحالت المختلفة ، فان كان الفندق الذي تقیم بھ بالقرب من ھذه المنطقة فیمكنك مشاھدة ھذا المركز .

 
Tokyu Hands 

 
ان تكون الحیاة سھلة فھذا شيء ممتع جدا 
، فھذا المركز المثیر لالھتمام یحتوي على 

اشیاء من المستحیل مشاھدتھا في دولة 
اخرى ، وادوات تجعل حیاتك اكثر سھول 

في جمیع المجاالت من الطھي وادوات 
الطبخ واالدوات الكھربائیة ویمكنك 
 استخدامھا في منزلك براحة شدیدة .

 
القائد السیاحي شوف الدنیا یوصیكم 

بزیارتھ فھو یستحق ذلك ولھ عدة فروع 
في الیابان ومن ضمن تلك الفروع في 

 .   Shinjukuو  Ginzoمنطقتي 
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Shibuya 
 

 ھذه المنطقة للمستویات الراقیة ویوجد بھا مراكز تسوق مختلفة ولكنھا غالیة جدا .
 
 

یمكنك الذھاب  Shibuyaفاذا ذھبت لمنطقة 
حیث توجد العدید من دیكورات   Loftإلى 

المنازل واالكسسوارات وكذلك االدوات 
المطبخیة وھنا فقط ینتابك جنون التسوق 

 فال تستطیع التوقف عن الشراء .
 
 

 للذھاب إلى ھذه المنطقة 
  

 

 

 

Shibuya    محطة 
 

Hachiko    خروج 

 

Shibuya 
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 Omote - Sando - doriالشارع    
 
 

وھو شارع للماركات 
العالمیة والراقیة جدا 
ویحتوي على بوتیكات 
مختلفة وغالیة الثمن 

ویعرف باسم شانزلیزیة 
 الیابان . 

 
 
 
 

ھذین الشارعین  قریبین  
من بعضھما البعض حیث 

 یمكنك السیر على االقدام . 
 

 انظر الخریطة طوكیو

 

 
 

Takeshita - dori 
 

توجد شوارع ومناطق مختلفة في طوكیو ولكن البعض منھا 
 اكثر شھرة وشعبیة ومنھا

   Omote Sando doriو   Takesitaشارع  
ویتمیز الشارع االول بانھ جید للشباب فھو یحتوي على 

الموضة والصرعات الحدیثة والعصریة وھو جید للشباب محبي 
 جنون الموضة .

 
 

 

 

 Omote - Sando - dori 

Takeshita - dori 

 
Harajuku        محطة 

 
Takeshita     :   خروج 

 

 
 

Omote - Sando        محطة 
 

 


