
ال تشغل تفكیرك فال تــوجد خطــوط للشـراء  في المـالدیف إال التحف ، فــھي الشيء الوحید الــذي یمكن 
شراءه باإلضـــافة للمشغــوالت الیــدویة فأرح نفسك مــن عنـــاء االختیــار ھـذه المــرة ، إن الكثیر مـن 

 المشغــوالت الیدویة قد تم تصنیعھا  في المالدیف باإلضافة للواردات من الدول المجاورة .
 ھناك عدة أماكن یمكنك الشراء منھا . 

 
من المنتجع المقیم بھ فكل  -1

المنتجعات تحتوي على محالت 
للتحف والمجوھرات المحلیة ولكن  
ربمـا لن یعجبك السعـــر فھو غالي  

 جداً .
من المطار عند وصـولك السوق  -2

الحـرة ھنــاك أربعــة محالت أو أكثر 
تبیع منتجـــات مختلفـــة وبأسعــــار 
متوسطـــة فیمكنك اتخـــاذ القرار في 

 الشراء .
القریة : أغلب المنتجعات لدیھــا  -3

رحالت إلى قرى قریبة منھا ویمكنك 
في ھذه القرى الحصول على أسعــار 
معقـــولـــة ، ولكــن ننصحك بالسعي 

 للحصول على سعر أقل .
 

 

 التسوق في المالدیف 

 جمیع المنتجعات یوجد بھا محل للھدایا 

یقع ھذا المحل في السوق الحرة ویمكنك السؤال 
 عن التخفیض 

في السوق الحرة یمكنك شراء ھدیة من 
Fashion Boutique  األسعار مناسبة 
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 التسوق في مالیھ 
 ھناك أماكن محددة في مالیة ھي األفضل بالنسبة لتسوق للسیاح ومــن ھذه األماكن . 
بالقرب من المیدان الجمھوري :  -1

توجد بعض المحالت ھناك لبیع التحف 
واالنتیكــات كمــا أنھــــا تحتــوي على 
تشكیلة واسعـــة وجمیلة مـــن التحف 
باإلضافة  إلى األقمشة والتي شیرتات 
وغیـــرھا مـــن أنـــواع المـــالبس ،و 
یمكنك العثـــور على دیكـــورات جدیدة 
وممیـــزة لمنـــزلك ولكن ( البـد مــــن 
السؤال عن التخفیض ) فــإذا استطعت 
الــــحصول على ثلث السعر فتأكد بأنك 
قمت بشـــراء األفضـــل وتعـــاملت مع 
المحل األفضل ، فـــي ھـذه المحالت ال 

ننصحك بدفع أكثر مــن نصف القیمـــة  
في حین الكثیر من المحالت تطـرح علیك عرضا ًفي حــالة  شراء  أكثر مــن قطعــة حیث یصبح  السعـر 

 أقل  ولكن ھذا ال یعني عدم الجدال مع ھذه المحالت  .

من أجمل  الھدایا التي من الممكن شرائھا األسماك سواء كانت میدالیة للمفاتیح أو مغناطیس أو تحف 
دوالر ولكن یمكنك الشراء بنصف القیمة خاصة في حالة شراء أكثر من   3أخرى ، األسعار تبداء  من 

 قطعة .

 ساعات قبل سفرك یمكنك الذھاب والتسوق في مالیھ ثم العودة للمطار . 4أو  3إذا كانت لدیك 
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ھنـاك محــالت ممیزة تقریبـــا ننصحك بمشاھدتھـــا ولكن ال 
 ننصح بالشراء منھا ولك حریة االختیار في ذلك وھي .

1-Gloria 
2– Antique&style 

 انظر الخریطة 

إذا لـم تكن على درایة كافیـــة 
بالخامات البحـــریة واألحجـار 

 فإننا  ننصحك بعدم شرائھا .
 

الدیكـــورات المـــالدیفیة التي 
طــرحت على شكـــل اسمـــاك 
دائمـــا ھي األفضــل سواء لك 

 أو ھدیة  لمن تحب . 

بعض المنتجعات یوجد لدیھا خیاط فقط 
 اختر القماش والمودیل الذي تریده .

التي شیرت القطني ھو من األفكار الجیدة 
 لشرائھ من المالدیف .

Antique&style Gloria 

 شوف الدنیا                                                  مالدیف


