
 
مدینة یحفھا التسوق في كل زاویة من زوایاھا الجمیلة ، انھا 
اورالندو ، لیس في ھذا الكالم اي نوع من المبالغة ابدا فھي 

 .اكثر روعة وجمال من كلمات تكتب  على ورقاً ابیض 
 

 سوف نتطرق لبعض من مراكز التسوق المشھورة في اورالندو ، وال یعنى ذلك بانھا ھي فقط التي تسحق 
 .الزیارة ، بل ھناك مراكز ومحالت متعددة ربما تسقط منا سھوا دون قصد 

 
 .اورالندو لدیھا العدید من مراكز التسوق ومحالت الھدایا التذكاریة 

 
لعلي ال ابالغ عندما اقول لك ، ربما او حتما سوف تتسوق في دیزني بما یجعلك تستغنى عن مالبسك عند العودة 

تحتوي على  العدید من االشیاء المثیرة  Downtown Disneyالمتالء الحقائب بالمشتریات ،فالمحالت في 
لالھتمام للتسوق ، كما ان یونیفرسال اورالندو سوف تجد بھ العدید من المحالت التي تستحق ان تشاھدھا 

 . Universal City Walkوتتسوق منھا ، فھناك العدید من محالت الھدایا 
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 التسوق في اورالندو 
 

Shopping in Orlando 

 



 طمنى علیك ھل الزال لدیك شئ من النقود للتسوق خارج نطاق دیزني ؟؟؟ 
 

اذا كان الجواب نعم فیمكنك االنتھاء منھا في مركز مدینة اورالندو ، حیث مراكز التسوق الكبرى تضج بالمكان ، 
مراكز كبرى للتسوق وھي االكثر  3ھناك 

 .شعبیة وسوف نسلط الضوء علیھا 
 
1– Florida Mall 

 فلوریدا مول 
من اكبر مراكز التسوق في اورالندو ، 

من  250فھو یحتوي على اكثر من 
من المتاجر المتنوعة ، فھو  7المحالت و

 .حتما یحتاج یوما كامل لمشاھدتھ 
 

استمتع بوقتك فھناك اشیاء كثیرة تنتظرك 
في اورالندو ، فكن على استعداد لھذا 

 .اللقاء 
 

یفضل الذھاب الیھ باستخدام سیارة االجرة 
 یفتح یومیا   -) التاكسي ( 
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 -:اما المركز الثاني الذي یتوجب علینا تسلیط الضوء علیھ فھو 
 
2– The Mall At Millenia 

 مركز میلینا 
 

من  4ھو من مراكز التسوق الحدیثة والراقیة ، حیث یحتوي على العدید من الماركات العالمیة ، باالضافة إلى 
 .المتاجر المتنوعة االمریكیة 

 
 .لعشاق االزیاء والموضة ھذا المركز مناسب جدا ، بل ھو مقصدھم دون شك 

 
 
 
 

 یفتح یومیا  
 
 
 
یقع بالقرب من  

شارع 
Internationl 

Drive  
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 مركز میلینا 

 مركز میلینا  



 -:اآلن ناتي للمركز االخیر الذي یتوجب تسلیط الضوء علیھ وھو 
 
3– Orlando Premium Outlets 
 

محل ، منھا محالت الماركات والبوتیكات ، كما یقدم ھذا المركز بعض  180یحتوي ھذا المركز على 
 .الخصومات 

 
یقع بالقرب من یونیفرسال   -یفتح یومیا  

  Internationl Driveاورالندو في شارع 
 
 
 

كل ما نتمناه لكم  ھو االستمتاع في رحلتكم ، 
فالتسوق شر البد منھ في السفر فما  بالكم في 

 .مدینة تعج بمراكز التسوق المختلفة 
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Orlando Premium Outlets 


