
 
التسوق ذلك العالم الذي یحبھ اغلب السیاح ، ویقصدة 
الجمیع سواء للترفیھ او لمشاھدة كل ما ھو جدید ، او 

 بقصد التسوق بالطبع .
 
 

في مدینة لوسیرن فان مراكز التسوق تقع بالقرب من بعضھا البعض ، وھي یتمركز  بالقرب من محطة القطار 
 المركزیة والمدینة القدیمة .

 
 -وقد اخترنا لكم بعض مراكز التسوق التي یوصى بھا الدلیل السیاحي الشامل شوف الدنیا :

 
1– Casagrande 
 

 محل الھدایا 
 

سوف تجد كل ما تبحث عنھ تقریبا في ھذا المحل من 
بطاقات بریدیة إلى االجراس ، وھو من المحالت 

 الرائعة لشراء الھدایا لالھل واالصدقاء .
 
 

 انظر الخریطة .
 
 
2– Confiserie H&M Kurmann 
 

من دون شك ان الحلویات في سویسرا ھي عالم اخر 
، ال یشبھ عالم ، فال تستطیع ان تقارن الشوكوالتھ 

 السویسریة إال بشوكوالتھ سویسریة اخرى .
 

ما نسلط علیھ الضوء ھذه المرة ھو محل قدیم 
 للحلویات والشوكوالتة والواقع في مدینة لوسیرن .

 
ان من اروع االفكار الصائبة ھو شراء شوكوالتھ 

 سویسریة لمن تحب كھدیة .
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 التسوق في لوسیرن 
 

Shopping in Lucerne 

 

 



 3– Bucherer 
 

اذا كنت من المغرمین بالماركات 
السویسریة الفاخرة واالنیقة ، فان 

ھذا المحل ھو مناسب جدا لك  ، 
فھو یحتوي على الماركات 

السویسریة للساعات باالضافة 
للمجوھرات ، كم ھو رائع ان 
تحظي یدیك بإحدى الساعات 

السویسریة لتجد لرحلتك ذكرى 
 رائعة معھا  .

 
  

 
 
 
4– Manor 

 متجر متنوع 
 

من المتاجر المتنوعة الرائعة جدا ، حیث یمكنك 
العثور على اغلب انواع السلع التي تخطر في 

بالك ، باالضافة لذلك یوجد مطعم بنظام (الخدمة 
الذاتیة ) البوفیھ المفتوح ، حیث یمكنك تناول 

 طعامك والعودة لالستمتاع بالتسوق ھناك .
 
  

 
 
5– Globus 

 متجر متنوع 
 

ھذا المتجر معروف جدا وذو شعبیة ، ویقع 
 بالقرب من محطة القطار .

 
 

جمیع مراكز التسوق والمحالت مغلقة یوم االحد 
، عدا المحالت الواقعة في الطابق االرضي 

 لمحطة القطار ، فھي مفتوحة .
 

نتمنى لكم تسوق ممتاز في لوسیرن ، ونامل ان 
ال تفوتوا على انفسكم تناول قطع من 

 الشوكوالتھ السویسریة اللذیذة .
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