
 
التسوق النداء االزلي عند السفر ، فال یمكنك السفر دون 

التسوق ، فھو كالحبل السري لرحلتنا ، حتى وان كنا 
مسافرین إلى مدن ال تشتھر بالتسوق ، اال انھ الیمكننا 

عدم التسوق ، فحتى االشیاء البسیطة قد تدخل السرور 
 .في نفوسنا كذكرى باقیة لھذه الرحلة 

 
 

 .الیوم نتحدث عن جزر ھاواي ، ونسلط الضوء على التسوق في ھاواي ، او العاصمة ھونولولو  
 

 . تقع ھاواي في منتصف بین اسیا والوالیات المتحدة االمریكیة ،شرق والغرب یلتقي ھنا 
ان التسوق تجربة متعددة الثقافات ، فھنا تجد مراكز التسوق الراقیة والبوتیكات المختلفة باالضافة لمحالت 
الھدایا ، كما ان الصناعات الیدویة في ھاواي تتمیز بشعبیة كبیرة من معظم السیاح ، ویفضل االغلبیة من 

 .السیاح شراء قمصان ھاواي الممیزة االكثر شبابیة ، فھي تعطي انطباعا بانبعاث الحیاة من جدید 
 
 

 -:ان من اكثر الھدایا التي یقبل على شرائھا السیاح في ھاواي ھي 
 

Koa     ) الخشب( 
Kona       )  القھوة( 
 Alohaمالبس 

 
توابل ھاواي المعطرة ، باالضافة لقمصان 

 .ھاواي والفخار 
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 التسوق في ھونولولو 

 
Shopping in Honolulu 

Koa 



 -:نتحدث عن بعض االماكن التي یمكنك االستمتاع بالتسوق بھا في ھاواي 
 
 
   Kalakaua Ave 

 شارع كاالكاوا 
 

شاطئ وایكیكي مليء بمراكز التسوق والبوتیكات ، وھي 
في شارع   Royal Hawaiianتقع خلف فندق 

Kalakaua   مراكز من مراكز التسوق وھي تعتبر المراكز الرئیسیة للتسوق في ھونولولو ،  3، حیث تجد
 .ونسلط الضوء علیھا مع قلیل من التوضیح 

 
   Royal Hawaiian Centerمركز  -1
 

ھو عبارة عن مجموعة واسعة من المتاجر ومحالت التسوق المختلفة التي تحتوي على الماركات العالمیة 
الشھیرة ، ویقدم ھذا المركز العدید من العروض الترفیھیة باالضافة لالستعراضات الراقصة الخاصة بجزر 

 .ھاواي ، باالضافة للمطاعم والمقاھي االسیویة 
 

 مجانا    WiFi: یقدم ھذا المركز خدمة 
 یفتح یومیا 

 )وایكیكي ( انظر خریطة 
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 Ala Moanaمركز  -2
 
 

یقع ھذا المركز بین شاطئ وایكیكي ومركز مدینة 
ھونولولو ، وھو من اكبر مراكز التسوق في 

ھاواي ، واكبر مركز تسوق في الھواء الطلق في 
 .العالم 

 
 

متاجر متنوعة باالضافة للعدید من  5یحتوي على 
المحالت ، یمكنك قضاء یوم كامل في التسوق 

 .ھنا 
 
 

، ویمكنك استخدام من ) الخط الوردي ) ( جولة الترولي (  Trolleyیمكنك الذھاب إلى ھذا المركز باستخدام 
 .للذھاب فقط   2$جمیع انحاء شاطئ وایكیكي ، باجرة 
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:مركز التسوق الثالث الذي نسلط علیھ الضوء ھو 

- 
 
 DFS Galleriaمركز  –3
 
 

 Royal Hawaiianیقع ھذا المركز مقابل مركز 
Center   یحتوي على جمیع الماركات العالمیة ،

الشھیرة الفاخرة ، فھو مناسب جدا لعشاق الرقي 
 .والماركات العالمیة 

 
 

 یفتح یومیا 
 .انظر خریطة وایكیكي 

 
 
 
 
 
 

كذلك من مراكز التسوق التي البد من تسلیط الضوء علیھا 
 -:ھي 

 
 International Market Placeمركز   -4
 
 

ملئ باالكشاك التسوق والمحالت التجاریة الراقیة ، في 
 .الھواء الطلق 

 
 

باالضافة لوجود العدید من المطاعم والمقاھي والعروض الترفیھیة ، 
دقائق سیرا على االقدام من مركز التسوق المشھور  5ویقع على بعد 

Royal Hawaiian Center  . 
 
 
 

 .نتمنى للجمیع تسوق مفعم بالحیویة والنشاط تحت دفء جزر ھاواي 
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