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تعرف لندن بمدینة الضباب ، ولكن المذھل انھا في الحقیقة ھي مدینة 

 .التسوق 
 

یتھافت على لندن الناس من جمیع دول العالم ، لقتنص روعة التسوق 
ھناك ، حتى من الدول االوروبیة االخرى ، ویضم التسوق في لندن  جمیع 
الماركات العالمیة باالضافة الى مراكز استثنائیة عالیة الجودة ، اما شارع 

 .اكسفورد فھو یعتبر القلب النابض لعشاق التسوق 
 

 

 
 Shopping in London                                التسوق في لندن 
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اذا كنت تعتقد على كثرة المتسوقین في 
لندن بانھا رخیصة نقول لك المعذرة لقد 

قصدت المدینة الخطا ، ولكن اذا كنت 
تبحث عن الجودة العالیة فھي فعال الوجھة  

 .التي اردت 
  

 
 
 

)   Bond( شارع أكسفورد وشارع بوند 
قلب التسوق في لندن، ولكن ھناك مناطق 

وأماكن أخرى عدیدة ومراكز في جمیع 
 .أنحاء المدینة، والذي یعتمد على وقتك 

 
 

 .التسوق في لندن ھو كذلك یعتبر من المعالم السیاحیة ، وسوف یتطلب منك الوقت للعثور على االفضل 
 
 
 

 شارع أكسفورد
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اذا اردت تسوق سھل ورائعة ، ولیس لدیك الوقت الكافي ، 

 .فاالفضل التسوق من المتاجر المتنوعة ، فھي رائعة ومریحة 
 

 .بعض البوتیكات الصغیرة اسعارھا ال یمكن االعتماد علیھا 
 

علیك معرفة االماكن واالوقات  ذات الخصومات ، عند زیارتك 
 إلى لندن ،وتقدم خصومات كبیرة في عید المیالد 

في بعض المراكز ، اما البعض فان اسعارھا ) الكریسمس ( 
 . تبقي طوال السنة كما ھي 

 
ال تتسوق من االماكن غیر المسعرة ، او من الباعة المتجولین 

 .في شارع اكسفورد 
 
  Oxford Streetشارع أكسفورد    - 1
 
 

تكتظ المحالت التجاریة والماركات العالمیة ، في ھذا الشارع ، 
ولعل من اكثر المشاكل التي تواجھ المتسوق ، من این ابدأ 

 .وماذا اشتري 
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 Selfridges 
 

إذا كنت بدات  من  شارع أكسفورد، ابدأ  من  متجر 
 .سلفریدج 

 
ھو من افضل المتاجر في شارع اكسفورد ، كما ان الكثیر 
من عشاق التسوق یقصدون،     شارع اكسفورد خاصة 

لمشاھدتھ والتسوق منھ ، وھو یعتبرثاني أكبر متجر متنوع 
 .في بریطانیا 

 
بالنسبة للھدایا فھذا المتجر من المتاجر المناسبة جدا لشراء 

الھدایا وخاصة بالنسبة للشاي والقھوة فھو من افضل 
 .االماكن 

 
 .یوجد مطعمین یقدمان الطعام الحالل  4في الطابق 

 
 مساءً  9صباحاً ، إلى  9یفتح من الساعة 

ً ، إلى  12یوم االحد یفتح ، من الساعة   مساءً  6مساء
 -:للذھاب الیھ 

 Marble Arch  - Bond Street:   محطة 
 .انظر خریطة التسوق في لندن 

 
 

Oxford Circus  
 

 منتصف شارع أكسفورد
  ) Oxford Circus ( وھنا یمكن أن تذھب إلى ،

 .   Regentالشارع 
 

Benetton 
  Oxford Circusیقع ھذا في   
 

من الماركات االیطالیة المعروفة ، والمشھورة في 
لندن والعالم وھذا المكان ، من االماكن الممیزة 

خاصة للشباب ومتوسطي االعمار ، یتمیز  بوجود 
الكثیر من البریطانیین الذي یقصدونھ للتسوق  ، 

ولكن احرص على وقت التنزیالت فیمكنك التسوق 
 .بمتعة اكثر 

 
على ماركة )التنزیالت (اذا كنت شاھدت  الخصومات 

 .بینتون ال تفوت الفرصة 

 

 

    Regentشارع 
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یعتبر من اقدم محالت االطفال في العالم ، فقد تم 
، یضم  كل ما یخص  1760افتتاحھ  في عام 

االطفال من مالبس واحذیة ، والعاب لتنمیة الذكاء 
،  ھنا فقط یجب علیك عند قرارك الذھاب ، إلى ھذا 
المحل عمل معاھدة مع طفلك ،  واالتفاق معھ بعدم 

الشراء اكثر من لعبة ،  واال  ربما اضطرك لنوم 
 .       في مكان آخر،  فال تنسى المعاھدة 

 
الساعة  صباحاً ، إلى  10یفتح یومیاً ، من الساعة 

 .مساءً  8
ً ، إلى الساعة   12یوم االحد یفتح من ، الساعة   ً  6مساء  .مساء

 
  :  Oxford Circusمحطة  .                                انظر خریطة التسوق في لندن  

  
 

 -:لعشاق االحذیة النسائیة 
 

Kurt Geiger 
 

 Bond Streetیقع بالقرب من شارع  
 
 

مرة أخرى یصعب على المرأة الدخول ، إلى ھذا 
المتجر ثم اتخاذ القرار، بعدم الشراء وتعتبر تلك 

المرأة ، صاحبة القرار المخالف امرأة قویة جدا ، 
یحتوي ھذا المتجر على احذیة ممیزة جدا ، وذات 

 .تصامیم انیقة ، یوجد لھذا المتجر اكثر من فرع في لندن 
 
 

 .مساءً  7صباحاً ، إلى  10یفتح یومیا ً،  من الساعة 
ً ، إلى الساعة   12یوم االحد، من الساعة    .مساءً  6مساء

 
     Bond Street:  محطة -: للذھاب الیھ 

          
 .انظر خریطة التسوق في لندن 
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Fotnum& Mason 
  

 لعشاق الشاي
 

إذا كنت تحب طعم الشاي لدرجھ عالیة وجودة أعلى ،  فان ھذا 
 .المكان ھو مقصدك 

كما یمكنك االستمتاع بشراء الشوكوالتة ، واكواب الشاي 
 ) .ادوات الرحالت ( والمربیات ، باالضافة لمجموعة الرحالت 

 
 .كما یمكنك العثور على ھدایا مناسبة ھنا

 مساءً   9صباحاً إلى الساعة   10من الساعة  : یفتح یومیاً 
ً إلى الساعة   12من الساعة  : یوم االحد یفتح   مساءً  6مساء

  
   Piccadilly Circus:محطة   -:للذھاب الیھ 

 انظر خریطة التسوق في لندن
 

Habitat 
 
 لعشاق لوازم المنزل والدیكورات  

 
یعتبر ھذا المكان جنة للمرأة فھو یشمل 
لوازم المنزل والدیكورات المنزلیة وكل 
ما یخص المنزل ، لھ اكثر من فرع في 

لندن ، اذا قررتي الذھاب الى ھذا المكان 
تاكدي بان حقیبتك لم تصبح ثقیلة حتى 

 .تتمكني من الشراء 
 

ً    9صباحاً ، إلى الساعة   10من الساعة  : یفتح یومیاً  ً ، إلى  12من الساعة  : یوم االحد یفتح       -مساء مساء
6  ً  .مساء
 

  :  Goodge Streetمحطة  -:للذھاب الیھ 
 .انظر خریطة التسوق في لندن 

 
Tesco 

 
حتي المشي في لندن یوصلك ، الى نتائج رائعة في 

 .التسوق 
فیمكنك وانت ماشیا مشاھدة ھذا المبني ، اذا وددت 
شراء  شیئا ذو قیمة متوسطة  ، من السلع یمكنك 
 . العثور علیھ ، فھو یحتوي على اكثر السلع رواجا  
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Harrods 
 

 .ال تزال ال تعرف  أین تنفق أموالك ، ھارودز ھو المكان المناسب
 

یعتبر ھذا المتجر  من المتاجر المتنوعة ،  ذائعة الصیت والممیزة والفریدة من نوعھا ، فھو من اكبر المتاجر في 
العالم وھو االول في لندن ، مع ھذا الرقي لھذا المتجر والذي یعتبر مقر ، لكبار الشخصیات والسالطین ونجوم 

ھولیوود  فجمیع ھؤالء یفضلون 
التسوق من ھذا المتجر النھ ذو عالمة 

 .ممیزة وجودة عالیة 
 
 
 

اذا كنتم من عشاق الروائح الطیبة 
من ھذا  5والعطور الراقیة ، فان الطابق 

المتجر ھو مقصدكم ،  ، وكذلك یمكنك 
االستمتاع بتناول فنجان من القھوة في 

 .ھذا الطابق قھوة اكسبریس 
 
 
 

ان ھذا المتجر مثیر جدا لشراء الھدایا من الشاي والقھوة ، فھو یضع لك ھدیتك في صندوق ممیز،  جدا فیمكنك 
 .شراء ھدیة لمن تحب 

 
 

صباحاً ، إلى  10من الساعة : یفتح یومیاً 
 مساءً  8الساعة 

من الساعة :  یوم االحد یفتح 
 مساءً  6صباحا ً ، إلى الساعة  11:30

 
  :  Knightsbridge محطة  -:للذھاب الیھ 

 
 

 األسواق القدیمة في لندن
 

وھناك العدید من األسواق في لندن، والتي یمكنك 
أن تجد فیھا من التحف واالزیاء إلى الخضروات 

 .الطازجة وغیر ذلك 
 

Portobello Road Market 
Old Spitalfields Market  

Camden Passage Market  

 

 


