
 
التسوق بصورة عامة ھو المرادف 

لكلمة سیاحة وسفر ، ھناك مرادفات 
یحتمل فصلھا واخرى یستحال فصلھا 

مھما كان ، والتسوق ینتمي إلى 
الجزء   الثانیة الذي یصعب فصلھ 

 عن السیاحة والسفر .
 
 
 

مھما كانت المدینة المتجھ الیھا ، فانك دون شك تعشق 
ان تحمل ذكرى ولو بسیطة من تلك المدینة خاصة ان 
كانت رحلتك رائعة وفائقة الجمال ، الیوم نتحدث عن 

مدینة براغ المدینة الرائعة التي تحمل بین طیاتھا الكثیر 
 للسیاح خاصة القاصدین العافیة بالینابیع الطبیعیة 

 
 

الحراریة ، ھذا اوال  وبالنسبة لقصدي التسوق فان 
مدینة براغ من المدن ذات التسوق السھل ، سواء كان 

القصد من ھذا التسوق  شراء الھدایا او المشغوالت 
 الیدویة او حتى الموضة العصریة الحدیثة .

 
 
 
 

اما مركز المدینة القدیمة فیمكنك 
العثور بكل سھولة على العدید من 

السلع الرائعة مثل الھدایا التذكاریة 
والتي من الممكن اختیار احدھا 

كھدیة لمن تحب ، او ذكرى لرحلتك 
التي سوف تضفي علیك المزید من 

 التعمق في السیاحة واالطالع .
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 التسوق في براغ 

 
Shopping in Prague 

 

 

  Pařížská  شارع 



ومن المنتجات التشیكیة التي یمكنك شرائھا من االلعاب  
الخشبیة والكریستال وكذلك المجوھرات باھظة الثمن وذلك 

لعشاق المجوھرات ، باالضافة للزجاج والحزف وكذلك 
 الدمى والنظارات .

 
علیك اوال معرفة االسعار قبل الشروع في شراء اي سلعة 
كانت ، وننصحك دائما بالشراء من المحالت ذات االسعار 

الثابتة ( المسعرة ) ، كما ننبھك لنقطة في رحلتك ھذه ، بان 
الجدال غیر متداول في الجمھوریة تشیكیة ، لذلك علیك 

 اتخاذ القرار دون المحاولة للوصول لسعر محدد .
 

 -من اھم االماكن للتسوق في براغ :
 Pařížskáشارع  -1
 

 یقع ھذا الشارع في المدینة القدیمة ، ویحتوي على العدید من الماركات العالمیة باالضافة للمحالت الراقیة .
 
 Na Prikopeشارع  –2

 یقع ھذا الشارع في المدینة القدیمة ویحتوي على الماركات المتوسطة باالضافة للھدایا .
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   Na Prikope  شارع 

 



 
 Havelske Trzisteسوق  -3
 

من االسواق القدیمة جدا ، ویقع في قلب المدینة 
القدیمة ، یمكنك العثور على العدید من السلع 

 بھذا السوق باالضافة للفواكھ والھدایا .
 

 انظر الخریطة .
 
 
 
4– Palladium 
 
 

من المراكز الكبرى للتسوق ، ویقع وسط المدینة وبالقرب من المدینة القدیمة ، یحتوي على العدید من المقاھي 
 والمطاعم باالضافة لردھات الطعام ، ھذا المركز عصري وحدیث .

 
 -للذھاب للمركز المذكور باستخدام المترو :

 Namesti Republikyمن محطة : 
 انظر الخریطة . 
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Palladium 



  
 
 Kotvaالمتجر المتنوع  -5
 
 

یقع ھذا المتجر مقابل مركز التسوق 
Palladium  وھو من المتاجر ،

 المتنوعة القدیمة .
 

 . انظر الخریطة 
 
 
6– Granát Turnov 
 

من محالت المجوھرات ذات الشھرة 
الواسعة في الجمھوریة التشیكیة ، ویوجد 

في مدینة براغ ثالثة فروع لھذا المحل ، 
یشتھر بالمجوھرات وخاصة العقیق ، وھو 
من محالت المجوھرات الممیزة في العالم 

 بالعقیق .
 

یقع الفرع االصلي لھذا المحل في المدینة 
 Dlouha-28القدیمة ، في 

 انظر الخریطة . 
 
7- Obchodní Centrum Letňany 
 

من اكبر مراكز التسوق في الجمھوریة 
التشیكیة ، ویمكنك العثور على اغلب 

 السلع .
كما یمكنك الذھاب الیھ بالمترو ، من 

 . Letnanyمحطة : 
 

اغلب مراكز التسوق في براغ یمكنك 
 الذھاب الیھا سیرا على االقدام .

 
كما نذكرك بان اغلب المتاجرالكبرى  في 
وسط المدینة مفتوحة یوم االحد ، بینما 

اغلب المراكز التسویقیة في االماكن غیر 
 السیاحیة مغلقة . 

 نتمنى لكم اوقات تسویقیة ممتعة . 
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Obchodní centrum Letňany 

Granát Turnov 


