
                                          See Dunia - Mauritiusموریشیوس               -شوف الدنیا 

 
 

عند الحدیث عن السیاحة نقول بان 
السیاحة عند االغلبیة تساوي التسوق ، 

فالتسوق جانب مضيء في عالم السیاحة ، 
وكانت تتھم المرأة قبل بذلك ، اما اآلن 

فالتسوق في السفر متعة للجنسین دون 
 افضلیة البعض.

و یعد التسوق في السفر اعالن عن القیام  
برحلة ممیزة ومثیرة ، بینما االخرون 
یعتبرون ذلك كذكرى لرحلة تحمل بین 

 طیاتھا كل جدید ورائع .
 
 
 

وتختلف وجھات النظر في ذلك بینما 
تجتمع جمیعھا في نقطة واحدة وھي 

 التسوق من كل بلد تم الذھاب الیھ .

  

 

 Shopping in Mauritiusالتسوق  في  موریشیوس                      
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وموریشیوس التي نسلط علیھا الضوء 
الیوم بالنسبة للتسوق ، فقد اصبحت 
معروفة ومشھورة بذلك  ویوجد بھا 

مراكز حدیثة وجیدة خاصة في العاصمة 
 بورت لویس واطرافھا .

 
 
 

وترجع ھذه الشھرة في التسوق إلى 
وجود اغلب المصانع للماركات العالمیة 

في موریشیوس مما جعل االسعار ارخص 
 منھا في الدول االوروبیة .

 
 

ولكن علیك بالتاكد انك تتسوق من المكان 
الصحیح ، وجمیع المنتجعات تقدم جوالت 

للتسوق ، وھي تجول بك إلى المراكز 
 الكبرى الجیدة .

 
 
 

 
تذكر لو كنت مع مرشد سیاحي واراد ان ینقلك إلى احد المحالت الصغیرة ، فاننا ال ننصحك بالشراء منھا ، فدائما 

 ھناك اتفاق مبرم بینھما ، وننصحك بالتسوق من المراكز الكبرى .
 

 

Cauden Waterfront  Complex    
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مما ال شك فیھ بان اكبر المراكز للتسوق یقع 
 في بورت لویس وھو

 
 Cauden Waterfront  Complex   

 
 
ویعد ھذا المركز من المراكز العصریة  

والحدیثة ، والقائد السیاحي شوف الدنیا 
یوصیكم بھ  ، كما انھ دائما یكون ضمن 
البرنامج للجوالت التسویقیة ، وھو من 

 االماكن الرائعة . 
 
 

كما یحتوي على مقاھي ومطاعم باالضافة 
 للسوق الحرة  . 

 
 
 
 
 

اما اذا كنت تحبذ شراء الھدایا والمشغوالت 
 الیدویة فاننا نذكر لك االفضل لذلك :

 
 
 
1– Le Craft Market 
2– Old Mauritius 
3– Mauritius Glass Gallery 
 
 
 
 

 اما ان كنت تحبذ شراء الماركات العالمیة 
 والمصنعة في موریشیوس من مركز 

 
Cauden Waterfront  Complex  

  
فیمكنك شراء الماركة المعروفة فلورا من 

 محل :
 Floreal Boutique 

 
 

 

Floreal 
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لعلك  لم یغادرك الحلم القدیم  
والزال راسخا في مخیلتك 

البحر والسفن الشراعیة التي 
 تجوب عباب البحر ، 

 
 

فكل الموسیقى وكل الطرب 
یتعزل في جمال البحر والسفن 

، اما موریشیوس فقد فاقت 
 الكل في ھذا .

حیث اشتھرت  بصناعة السفن 
الیدویة  بمختلف االشكال 
 واالنواع  ، وان كان ھذا 

 
 

الفن في العدید من الدول ولكن 
ھناك ابداع یفرض نفسھ في 
موریشیوس ، حیث یستغرق 

ساعة من العمل االبداعي ، وتتوفر خدمة تغلیف بطریقة خاصة جدا اذا كنت ترید نقلھ  400عمل السفینة الواحدة 
 معك بالطائرة ، ولعشاق الفن والبحر والسفن تعد فرصة رائعة لجلب قطعة ابداعیة من جزیرة االحالم .

 
 .   MASTوافضل مكان لشراء ھذا االبداع ھو 
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      Central Marketاالسواق الشعبیة              
 

من اقدم االسواق في بورت لویس وھي تحتوي على عدة اقسام 
ربما كان اجملھا واروعھا قسم الفاكھة فھي لذیذة جدا ، اما ان 

كنت من عشاق االناناس فانك ھنا سوف تذوب شوقا لھذه 
 الفاكھة اللذیذة ، فننصحك بتجربة االناناس .

 
اما قسم المشغوالت الیدویة فھو االصعب لكثرة الزحام ، كما یجب 

 علیك الجدال للوصول للسعر المناسب  .
 

 ھذا المكان یعد مدھش حقا للتصویر الفوتوغرافي . 
 

ال ننصحك بالذھاب یومي السبت واالحد لما فیھ من ازدحام شدید 
 ، وھو ال یبعد عن 

 Cauden Waterfront Complexمركز التسوق   
، حیث یمكنك الذھاب من المركز إلى االسواق الشعبیة سیرا على 

إلى       Central Marketاالقدام كما یمكنك الذھاب من 
 مسجد  الجمعة كذلك سیرا على االقدام . 

 انظر خریطة بورت لویس . 

 

 


