
مناطق تعد ھي المناطق   3لھذه المدینة سحر خاص جدا ، فلیس غریب ان تكون ساحرة حتى في التسوق ،ھناك 
 .الرئیسیة للتسوق ، وعلى االرجح انك سوف تقیم بالقرب من احدھا 

 
 اوال 

1– Baixa  ) بایسكا( 
وھي منطقة تقع في وسط المدینة ، وھي تعد المنطقة 
الرئیسیة للتسوق السیاحي والمحلي معا ، وھي كذلك 

 .مناسبة جدا لعشاق السیر على االقدام 
 

 Rua Augustaشارع 
تتمیز ھذه المنطقة بكثرة الزوار ، وھي من المناطق 

النابضة بالحیاة  ، حیث تحتوي على العدید من المحالت 
والمقاھي ومحالت الھدایا التذكاریة ، باالضافة للعدید من 

 .الماركات العالمیة 
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، ویعرف بشارع الذھب ، حیث یحتوي على العدید من     Rua Augustaبالقرب من ھذه المنطقة یوجد شارع 
 .محالت المجوھرات 

 
 .انظر الخریطة 

 
2– Chiado 
 

، وھي تحتوي على العدید   Baixaتقع ھذه المنطقة بالقرب من 
من المحالت باالضافة للماركات العالمیة ، وتعج المنطقة بالعدید 

 .من المطاعم والمقاھي ، باالضافة لمراكز التسوق 
 

 -:ونتحدث اآلن عن 
 
A-Armazens do chiado  
 

 ھذا المكان ھو تاریخي وشعبي جدا ، ویقع في
، وھو جید جدا للمشاة ، ویحتوي على  Rua Garrettشارع  

العدید من المحالت والمقاھي ، وھو ذو شعبیة كبیرة لدى 
 .الزوار 

 .انظر الخریطة 
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     Rua Augustaشارع 

  Rua Garrettشارع 



B-  شارعAvenida da Liberdade  
 

ھذا الشارع من الشوارع الراقیة في لشبونة ، یمتاز باتساعھ ، وھو یحتوي على العدید من الماركات العالمیة 
 .باالضافة للمطاعم الراقیة وذات الجودة العالیة ، باالضافة للفنادق 

 .انظر الخریطة 
 

كذلك نسلط الضوء على احدى المتاجر 
 -:المتنوعة الرائعة وھو 

 
El Corte Ingles - 1  

 
ھذا المتجر من المتاجر الكبرى ، ویضم  

سوبر ماركت ، ھو غالي نوعا ما ، 
 .ولكنھ ذو سلع عالیھ الجودة 

 
 -:یمكنك الذھاب الیھ 

  São Sebastião: محطة مترو 
 .یفتح یومیاً 
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  Avenida da Liberdadeشارع 

  Armazens do chiadoمركز   



 
كذلك من مراكز التسوق الرائعة في 

 -:لشبونة 
 
2– Centro Comercial Colombo 
  

ھو واحد من اكبر مراكز التسوق في اوروبا 
، وھو مركز تسوق ترفیھي ، ویضم العدید 

من المطاعم باالضافة للبولینج ، ونادي 
صحي ودور سینما متعددة ، ومالھي وغیر 

 .ذلك من المتعة والترفیھ 
 
 

 -:للذھاب الیھ 
    Colegio Militar: محطة مترو 

 
 
 

في اخر محطات التسوق یمكننا ان نستمتع قلیال 
 -:بتناول معجون اللوز 

 
   Marzipanمعجون اللوز 

 
اذا كانت رحلتك القادمة إلى لشبونة ، فاننا نقترح 
علیك ھدیة رائعة لمن تحب ، وھي معجون اللوز 

  Baixaاللذیذ ، یمكنك ان تجده في المحالت في 
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El Corte Ingles  

Centro Comercial Colombo 

 Marzipanمعجون اللوز 


