
 See Dunia - Seoulسیئول                                                                          -شوف الدنیا 

  
یحیط بالسفر ذكریات جمة منھا الخاص ومنھا العام ، ولعل التسوق 

 من الذكریات العامة الملیئة بالخصوصیة في السفر .
 
 

فانت تجلب الھدایا لمن تحب للتعبیر عن حبك لھ وتؤكد بان ھذه 
 الرحلة كانت جمیلة كجمال االشخاص الذین عنیتھم بالھدایا .

 
إلى االن ال نعلم لماذا نعشق التسوق في رحالتنا السیاحیة ، ھل النھ من روائع السفر ، اما ان ھناك احساس رائع 

 یتوغل  بداخلنا عند التسوق .
 

أیا كان ذلك االحساس فال بد من التسوق ، حتى انھ ھناك اشخاص ال یعشقون التسوق یغریھم في السفر رغم 
 بساطتھ .

 
 

 Shopping in Seoulالتسوق          
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فانت بتسوقك ترضي 

جانبا في نفسك لتحمل 
معك ذكریات ال تنسى 
لھذا البلد ، خاصة ان 

كانت رحلتك ممیزة 
ورائعة فانك تحرص 

 كل الحرص على ذلك .
 
 

یردد الكثیر بان سیئول 
ھي مدینة الطعام 
والتسوق ، حیث 

تحتوي على العدید من 
مراكز التسوق 

واالسواق والمتاجر 
المتنوعة و تتنوع 

 االسعار  في االسواق ویبقي التسوق بالمالبس واالحذیة متداوال جدا .
 
 

الكثیر من مراكز التسوق في سیئول تقع تحت االرض ، 
ویمكنك التسوق بطریقة رائعة اذا كنت على درایة كافیة 

 بالعدید من مراكز التسوق التي یحبذا التسوق فیھا  .
 
 

وتاكد بانھ بالقرب من الفندق المقیم بھ یوجد مركز 
للتسوق ، وفي اسواق سیئول یمكنك العثور على 

الماركات العالمیة وكذلك الماركات المحلیة الكوریة ، 
 باالضافة للمنتجات الكوریة العادیة .

 
ساعة ،  24ویوجد في سیئول احد االسواق الذي یعمل 

باالضافة لوجود العدید من المتاجر المتنوعة واالسواق 
 باالضافة للمحالت التسوقیة .

 
وفي اكثر ھذه المراكز یمكنك العثور على المقاھي 

 والمطاعم المختلفة والمتنوعة .
 اغلب المتاجر المتنوعة في كوریا ، مغلقة یوم االثنین .

 
یوجد العدید العدید من المراكز والمتاجر المتنوعة 

واالسواق في سیئول ونسلط الضوء على اكثرھا جودة 
 وشھرة في سیئول .
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  Shinsegae 
 

 ، وھو یعني باللغة الكوریة الدنیا الجدیدة . 1930ھذا المتجر المتنوع ھو اول متجر في كوریا حیث افتتح في عام 
 

كوریا ، وھو عبارة عن مبنین یقعان   Harrodsان الكثیر من الكوریین یرددون بان ھذا المتجر ھو ھارودز 
بالقرب من بعضھما البعض  احدھما قدیم واالخر حدیث ، یحتوي على جمیع الماركات العالمیة ، اما الطابق 

) فیوجد 11، اما في الطابق الحادي عشر ( Food Courtاالرضي فیحتوي على الخبز اللذیذ جدا ، كما یوجد 
 مطعم معروف ومشھور بالجودة .

 
ان ھذا المتجر ممیز جدا ، فان لم تكن لدیك رغبة في التسوق ، فجمیل ان تقضي بعض الوقت في التجول بین 

 ارجائھ فھو یستحق .
 

 للذھاب الیھ عن طریق المترو 
  

 انظر خریطة سیئول التاریخي 
 
 

 

 

 Hoehyeonمحطة : 
  4خط    : 
  7خروج : 
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Lotte  
 

من المتاجر المتنوعة المعروفة في كوریا وتوجد 
) فروع في سیئول فقط ، والفرع  8لھ ثمانیة (

االصلي كبیر جدا ویحتوي على كل المستلزمات 
 والسلع التي یتوق الیھا المتسوق .

 
) توجد سوق حرة ، كما 10في الطابق العاشر (

جید ، وباالضافة   Food Courtیحتوي على 
للمطاعم الجیدة ، یقع ھذا المتجر في منطقة 

 سیاحیة .
 

 مساء  8صباحا إلى  10:30یفتح من الساعة 
 

 للذھاب الیھ عن طریق المترو 
 انظر خریطة سیئول التاریخي  

 
  

 
 
 

COEX Mall 
 

یقال بانھ اكبر مركز تسوق في اسیا ، ویقع تحت 
World Trade Centre    ویحتوي على ،

Food Court   وكذلك اكواریوم باالضافة
 لمتحف (خاص بالطبق الكمیشي المشھور

في كوریا ، وھو مكان جید للتسوق خاصة  
 لشراء السیدیات للمسلسالت واالفالم الكوریة .

 
 للذھاب الیھ عن طریق المترو 

  
 انظر خریطة سیئول 

 
 
 

 

 

 

 Euljiro1-gaمحطة : 
 2خط    : 
  Lotteخروج : 

 

 

  Samseongمحطة : 
  2خط     : 
 COEXخروج : 
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 Yongsan Electronic Market 
 

یعد واحد من اكبر اسواق االلكترونیات 
واالجھزة الكھربائیة في العالم ، فھو 

یحتوي على  جمیع المستلزمات والسلع 
الخاصة بھذا المجال باالضافة للصوتیات 

 والھواتف النقالة .
 

ان میزة ھذا السوق بالرغم من شمولیتھ 
اللكترونیات واالدوات الكھربائیة المصنفة 
في كوریا وغیرھا مما ذكرنا اال انھ یتمیز 

% 20بوجود تخفیض على السلع بحدود 
 تقریبا ، عن باقي االماكن في سیئول .

 
 

 ویمكنك طلب التخفیض في بعض المحالت .
نذكرك بانھ في حالة اردت شراء موبایل من كوریا فتاكد بان النظام 

فالھواتف النقالة في كوریا على غیر ھذا النظام ، وفي    GSMھو 
 ھذه الحالة لن تستطیع استعمالة في بلدك فتاكد من ذلك .

 
 .  Electronics Marketعند الخروج من المترو علیك السیر مستقیم إلى 

 للذھاب الیھ عن طریق المترو 
 انظر خریطة سیئول  

 
  Insa - dongمنطقة :  

 
 لوازم المشغوالت الیدویة والھدایا 

في اكثر االسواق والمتاجر المتنوعة یوجد قسم للمشغوالت 
 الیدویة والھدایا الكوریة .

 
في اغلب االماكن یوجد    Insa-dongولكن في منطقة 

مكان للھدایا والمشغوالت الیدویة خاصة في  مركز 
Ssamziegil   فان كنت متجھا إلى ،Insa-dong    فان

ھذا المركز معروف وشعبي لدي الكوریین فقد افتتح في عام 
 ویوجد بھ العدید من الخیارات وبسعر جید . 2004

 انظر خریطة سیئول التاریخي 
 
 
 
 
 

 

 

 Yongsanمحطة :  
  1خط    : 
  3خروج : 
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Namdaemun Market  
 

و  1964من اكبر االسواق في كوریا وقد افتتح في عام 
محل باالضافة للمراكز التسوق  10.000یحتوي على 

ساعة اما االسعار فھي رخیصة ومناسبة ،  24ویفتح 
ویحتوي على العدید من السلع والمشغوالت الیدویة 

والھدایا كما یوجد بھ العدید من المقاھي والمطاعم ویتوفر 
الطعام الحالل ، والبد من السیر على االقدام للوصول إلى 

 ھذا السوق .
 

ویمكنك طلب التخفیض في حالة انك اشتریت اكثر من 
سلعة من نفس المكان ویقع ھذا السوق بالقرب من 

 .  Shinsegaeالمتجر المتنوع 
 انظر خریطة سیئول التاریخي 

 
 
 

 السوق الحرة في سیئول 
 

یمكنك مشاھدة العدید من االسواق الحرة وھي مشابھة لالسواق في المطار تماما ، فقط تختلف وتتمیز ھذا 
 االسواق بانھ یمكنك ھنا اخذ الوقت الكافي للمعاینة واالختیار .

 
 

للشراء من االسواق الحرة البد من 
وجود جواز سفرك او تذكرتك او ذكر 

 تاریخ قدومك وتاریخ المغادرة .
 
 
 

ال تعطي السلعة في فرع المدینة الذي 
یتم الشراء منھ ، بل تعطي السایح في 

 المطار عند المغادرة .
بالنسبة لالسعار فانھ ال تختلف عن 

 اسعار المطار .
  

 

 

 Hoehyeonمحطة : 
  4خط    : 
  5خروج : 
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Gangnam Station  
 
 

ھذه المحطة تحت االرض العدید من الشباب الكوریین 
یفضلون الذھاب الیھا حیث یوجد العدید من الخیارات 

 للتیشرتات الخاصة بالسیدات .
 
 

ویمكنك شراء التیشرتات صناعة كوریا حیث تبدا االسعار 
 ، كما یوجد العدید من المقاھي والمطاعم .   ₩ 5000من 

 
  

 نتمنى لكم تسوق رائع في سیئول  . 
 

 
Doota 

 
 
 

یوجد العدید من المتاجر 
المتنوعة في سیئول بعیدة 

قلیال عن مركز المدینة ، ومن 
المتاجر المتنوعة الجدیدة 

 .    Dootaوالكبیرة 
 
 
 
 
 
 

 لمزید من االطالعات عن ھذا المتجر 
www.doota.com  

  
 

 

 

 

 Dongdaemunمحطة : 
  4خط    : 
  8خروج : 

 


