
ان التسوق في الس فیغاس یعد وجھة عالمیة للتسوق 
، فالجمیع الفنادق تقریبا وخاصة الفنادق الكبرى التي 

تشتھر بھا الس فیغاس ، فھي تحتوي على مراكز 
 . Stripالتسوق كما ان لدیھا بضائع وتصمیم خاصة ومعظمھا تقع في شارع 

 
ونذكر بعض اھم المراكز للتسوق في 

 -:الس فیغاس 
 
 Fashion Showمركز   -1
 
 

یعتبر ھذا المركز ھو اكبر مركز تسوق 
في والیة نیفادا ، حیث یحتوي على 

محل من المحالت والمتاجر ویقع  250
  Stripفي شارع 

باالضافة إلى ذلك ، یحتوي على ردھات 
طعام كبیرة جدا والعدید من المطاعم 

 .الممیزة والممتازة 
 
 
  Forum Shopsمركز  -2
 
 
 

 Caesarsیقع ھذا المركز في فندق 
Palace  وھو مركز تسوق ضخم ، من

المراكز الراقیة ویقدم المركز عروض 
مجانیة للنافورة الرائعة ، ویضم ھذا 

 11محل تقریبا باالضافة إلى  60المركز 
 .مطعم 
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 التسوق في الس فیغاس 
 

Shopping in LasVegas 



من المراكز كذلك التي البد من تسلیط 
 -:الضوء علیھا 

 
 
 Crystalsمركز  -3
 
 

من المراكز الحدیثة واالكثر اثارة وروعة 
، یحتوي على العدید  City Centerفي 

من الماركات العالمیة وھي بالطبع باھظة 
 .الثمن 

 
 

من مراكز التسوق التي نسلط علیھ 
 -:الضوء كذلك 

 
 
 Grand Canal Shoppesمركز -4
 
 

  Venetianیقع ھذا المركز في فندق 
وقد تم تصمیم ھذا المركز على شكل 

القریة االیطالیة مع مناظر جمیلة وخالبة 
باالضافة لوجود القوارب المعروف باسم 

،  19$والتي تنقلك بسعر ) الجندول ( 
ھنا فقط ال تتعجب عند مشاھدة مشاھیر 

ھولیوود داخل ھذا المركز ، فھو مشھور 
 .بذلك 

 
 
5– Miracle Miles Shops 
 
 

كم  2ھذا المركز تبلغ مساحتھ حوالي 
محل باالضافة  170وھو یضم حوالي 

لمحالت المجوھرات والھدایا ، ویقـع في  
، كذلك  Planet Holly Woodفندق 

یحتوي على العدید من المطاعم 
 .والعروض الترفیھیة الحیة للنافورة 
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6 –  South - Las Vegas Premium Outlet 
 
 
 

من االماكن التسویقیة الرائعة لمحبي الخصومات 
محل ویقع جنوب  140واالسعار المناسبة ، وھو یضم 

 . Stripشارع 
 
 
7-  ABC 
  

اذا كنت تود شراء بعض الحاجات للرحالت الیومیة 
من المتاجر ذات االسعار المعقولة  ABCفان متجر 

 . Stripوالمناسبة ، ولدیھ فرع في شارع 
 
 
 

التسوق متعة خاصة ، فجعل لحظاتك مع التسوق ذات 
 .طابع خاصة للذكرى 
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Bellagio 


