
دائما للتسوق طعما اخر خاصة بالنسبة للسیدات ، فھو یجعل للرحلة 
 طعم ممزوج بالحضارات التسوقیة االخرى .

 
 درجة عن غیرھا من المدن  . 180والیوم مع سویسرا متیقنین بان التسوق مختلف 

 
ان التسوق ھنا مثیرا جدا لالھتمام من كل الجوانب ، 

 ولكنھ بالمقابل غالي جدا .
 
 

ھذا صراع سوف یعشة عشاق التسوق وخاصة 
 السیدات  ؟؟؟؟؟

ھناك سلع قد تمیزت وتفردت بھا سویسرا مثل ساعة 
الوقواق وكذلك الشوكوالتة باالضافة لالجبان 

 والسكاكین السویسریة المشھورة .
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 التسوق  في سویسرا
 

Shopping in Swiss 

 

 



جمیع السلع التي اشتھرت بھا سویسرا تدیر الرؤؤس فینما تتجھ ال 
 تجد لرغبتك مفر .

 
ان جمیع الماركات للساعات السویسریة یوجد لھا محالت خاصة  

 لبیعھا .
 

فیمكنك اختیار ساعتك برقة ودقة لتعبر عن وقت جمیل وانت تنظر الیھا ، وھي بھذه الجاذبیة السویسریة حتما 
 سوف تكون اوقاتك مضیئة دائما . 

 
ان السعر الغالي لھذه الساعات ال یعد، اذا ما ادركت تلك االجیال التي من الممكن ان تتوارث ھذه الساعة لتعبر عن 

 اوقات جمیلة ومتفائلة بین یدیك ، فھي فخمة وتعاصر االجیال بجودتھا وتقنیتھا العالیة . 
 
 

ھناك ماركات بالرغم من جودتھا العالیة وفخامتھا اال ان اسعارھا مناسبة فیمكنك اقتناص ھذه الفرصة لشراء ، 
 فما فوق .   CHF 60تتراوح قیمة ھذه الماركة حوالي    Swatchساعة ممیزة لمن تحب ،  من ماركة 

شاھدت الساعات السویسریة كثیر في المجالت والتلفاز ولكن 
لم تتوقع یوما ما بان الحظ سوف یحالفك بمشاھدتھا وربما 

شراء واحدة منھا ، فان حالفك الحظ بذلك وذھبت  إلى 
سویسرا فال تبخل على نفسك بساعة سویسریة تلیق باوقاتك 

 الجمیلة التي قضیتھا ھناك . 
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ھناك امور ال تنسى بسھولة ولھا معاني مختلفة 
بالنسبة للجمیع ، فالشوكوالتة دائما مرتبطة بمرحلة 

الطفولة،  ارجع بذاكرتك  ان لم تعرف الشوكوالتة 
 وانت صغیر فلم تعش طفولتك !!!

 
الزلت تتذكر بان وجھك كامال یصبح لوح شوكوالتھ 

 جمیل یتمنى الجمیع  لو كانت لھم وجوه بھذة الحالوة .
 

 ھذه الشوكوالتة العادیة فماذا لو كانت ھذه الشوكوالتھ سویسریة الصنع ؟؟؟؟؟؟
 

 ھنا فقط سوف تتمنى ان تعاد ھذه اللقطة من حیاتك لتتمكن من لعقھا كاملة وال تترك اثرا على وجھك .
 ان سویسرا وبلجیكا ذات شھرة واسعة بالنسبة للشوكوالتة  ، بیدا ان الشوكوالتة في سویسرا مختلفة ومتنوعة .

 

 
 
 

ان الجودة والتنوعة في الشوكوالتة السویسریة یجعل اسعارھا كذلك مختلفة ، حیث تصل إلى اغلى االسعار فھناك 
 شوكوالتھ استثنائیة واسعارھا استثنائیة كذلك ، فان كنت ترى نفسك استثنائي فھي تلیق بك .

 
 

 
 

 الشوكوالتة
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وھذا ال یعنى بانك لن تستطیع تناول الشوكوالتھ  !
السویسریة بل على العكس الوصول إلى سویسرا یعطیك 

الحق في تناولھا ، فیمكنك العثور علیھا في السوبر 
ماركت ، وبانواع مختلفة ، وسوف تكون فكرة في 

منتھى الروعة ان فكرت ان تشتري بعض الشوكوالتة 
لمن تحب ، فانت في سویسرا الجمیع ینتظر الساعة أو  

 الشوكوالتة ؟؟؟؟
 

االفضل لك النھ ال مفر من ذلك ان تشتري بعضا من 
 الشوكوالتة . 

 
ان المثیر ھو وجود محالت للشوكوالتھ لصناعتھا 

وبیعھا  وتقع ھذه المحالت في المناطق القدیمة ، ان 
الشراء من ھذه المحالت یعد تجربة رائعة جدا في حد 

 ذاتھ .
 
 

 -من الماركات القدیمة المشھورة للشوكوالتة :
 
1 - Teuscher 
2 -  Sprungli 
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 الجبن 
 

 كل االطباق تحتاج الیك یا صدیقي ، فھل تدرك انت ھذا ؟؟؟؟؟
ھذه الكلمات للجبن فھو من الرواع التي تجعل االطباق تبدو 

 كانھا حكایة  اخرى ذات مذاق اخر .
 

 فان كنت تعشق االجبان مثلنا فان سویسرا ترحب بنا .
 

الھواء النقي والمعتدل كل ھذه العوامل ساعدة االبقار  -الجبال 
 في انتاج اجبان استثنائیة جدا وممیزة .

 
 

في السوبر ماركت سوف تشاھد العدید من انواع االجبان 
 المختلفة والمتنوعة .

 
اذا كنت تفكر في ھدیة بھذه الروعة فان ھدیتك ھذه المرة 

 سوف تكون مختلفة وممیزة فعال ؟؟؟
 نوافقك التمیز واالختالف في اختیار ھدیتك من االجبان .

 
 
 
 

 -السكاكین السویسریة :
 

لیس االشیاء اللطیفة ما یمیز سویسرا فقط ویجعلھا في 
المقدمة ، بل ھناك اشیاء خشنة البد منھا ، فھي تتمیز 

بالسكاكین ، وتعد باھظة الثمن  لعشاق الرحالت والمخیمات 
وذلك لجودتھا ، وتعدد استعماالتھا ، حیث یمكن لھذه 

 وظیفة معا . 33السكاكین عمل 
 

 
 
 
 

قیمة 
 .   CHF   70ھذه السكاكین تبدا من 

 
السكاكین ھدیة في منتھى الروعة لمحبى الرحالت فان كنت 

كذلك فاشترى لنفسك احدھا واقضي مزید من المتعة في  
 رحلتك . 
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ساعة الوقواق الساعة العالقة في االذھان ، ذات 
البندول والتي یتدل منھا طائر الوقواق لیخبر عن 

 الوقت . 
الجمیع یعشق الوقت فقط لظھور  ھذا الطائر لیس 

اال . فوجود ھذه الساعة في احد المنازل یعطي 
 انطباعا جمیال بدقائق اكثر جماال  .

 
جمیع افراد العائلة یفضلون رؤیة ھذه الساعة 

 واالستغراق معھا في دقات الساعة حتى االطفال .
 
 

سعر ھذه الساعة یختلف من محل الخر فان راودك 
الحنین للماضي واردت ان تشتري ھذه الساعة فمن االفضل زیارة عدة محالت ومشاھدة االسعار ومن ثم اختیار 

 السعر الذي یناسبك .
 
 

 ھذه اشیاء اشتھرت بھا سویسرا ولكن ال یعني ذلك بان لیس ھناك سلع اخرى مثیرة لالھتمام في سویسرا 
 على العكس  فھناك االحذیة السویسریة وكذلك المالبس والحقائب النسائیة واغطیة الراس النسائیة .

 
 

  -اشیاء نذكركم بھا :
 بموجب  القانون السویسري یوم االحد جمیع المحالت مغلقة  ، فقط محطات القطارات والمحالت الصغرى . 

 

 

 Cuckoo Clockساعة الوقوق            
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Migros 
 

في سویسرا سوف یتردد علیك ھذا االسم كثیرا 
، في المتاجر الكبرى المتنوعة وكذلك في 

، ویمكنك العثور فیھ    Migrosالسوبر ماركت 
على الخضروات والفواكھة باالضافة للمالبس 

 واالشیاء االخرى .
 

Migros    یعبر عنھا بعالمة رمزیة ھي حرف
M 

وسوف تشاھد ھذا الحرف في الخارج ولھ عدة 
 -دالالت :

M    . تعني سوبر ماركت للخضروات والفواكھة 
 MM   . تعني سوبر ماركت باالضافة للمالبس 

MMM    . تعني شامل جمیع المنتجات والسلع 
 

Coop 
كذلك من االسماء التي سوف تشاھدھا بكثرة وتترد على 

في السوبر ماركت والمتاجر  Coopناظریك ھذا االسم 
المتنوعة ، ویمكنك العثور على الماركات العالمیة المختلفة 

 فیھ .
 
 

 كما یمكنك العثور على ادوات التجمیل والمالبس النسائیة  .
 باالضافة للسندویشات اللذیذة والسلطات  المختلفة . 

ان من االشیاء المتعارف علیھا في سویسرا بان المتاجر الكبرى   ، ال تمت بصلة لمظھرھا الخارجي وال یعبر 
 مظھرھا الخارجي عن جودتھا ، فال تحكم من خالل مشاھدتك لھا من الخارج بانھا ال تستحق او انھا صغیرة .

 فما ان تدخل حتي تدرك الفرق بنفسك . 

لعل من اكثر االشیاء اثارة للسیدات ھي الحقائب 
واالحذیة ، وماركت بالي السویسریة سلطت 
الضوء علیھا مع كثیر من االبداع ، فماذا لو 

 كانت ھذه الماركة تشمل حتى الرجال ؟؟؟
 حتما سوف یكون االمر مثیر جدا لعائلتك .

 فتمتعي فھناك ماركات ال تضھى  ابدا .
من اھم واكثر ماركات االحذیة شھرة في 

 .    Bally سویسرا بالي 
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