
                                                              See Dunia - Dohaالدوحة -شوف الدنیا 

 
 

الشك بان ھناك بصمات خالدة في السیاحة ال 
تتغیر ابدا ، كتنفسك واكتشافك لعالم جدید 

 وكرغبتك في السفر للتسوق .
 
 

ال زال التسوق یعد من طقوس السفر االبدیة التي یحرص المسافر علیھا ، سواء رغبتا منھ في اختزال ذاكرة عن 
 تلك الرحلة ، او شراء ھدایا لمن یحب من تلك البلد .

 
في ھذه المرة نشیر إلى قطر في ھذا السیاق الرائع ، حیث تحتوي على مراكز تسویقیة ممتازة ، باالضافة لالسواق 

 التقلیدیة ( راجع سوق واقف ) .
 
 

اغلب المراكز الكبرى تعد االفضل لقضاء اوقات تسویقیة رائعة ، حیث تظل بین طیاتھا كل مقومات الخدمات التي 
تجعل من اوقات العائلة اكثر 

بھجة وروعة ، مثل المحالت 
 التسویقیة والسلع ذات الجودة 

 
 

العالیة ، باالضافة لوجود ردھات 
للطعام ومطاعم مختلفة تقدم 
اطباق مختلفة ، حیث یسھل 
علیك اختیار ما یناسبك من 
الطعام ، ناھیك عن المقاھي 

الرائعة والخدمات االخرى التي 
 تجعلك ال تشعر بمرور الوقت  .

 
 

من اھم المراكز الكبرى التي 
یجب ان نشیر الیھا عند ذكر 

 -التسوق في قطر :

 
 

 التسوق  في الدوحة
 

Shopping in Doha 
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 City Centreسیتي سنتر       –1
 

یعد من اكبر المراكز التسویقیة في قطر   
محل ، و اغلب  250حیث یحتوي على 

الماركات العالمیة ، باالضافة للخدمات 
االخرى من دار سینما ، ولعشاق لعبة 
البولینج یمكنھم االستمتاع ھنا في ھذا 
المركز ، باالضافة لصالة تزلج والتي 
یعشقھا الكثیر فھي تجعل االوقات اكثر 

مرحا وبھجة ، ناھیك عن ردھات الطعام 
والتي تحتوي على العدید من المطاعم 
 باالضافة للمقاھي المختلفة والمتنوعة

 
یحتوي ھذا المركز على كارفور كبیر 

 یساعدك في قضاء اوقات اكثر روعة وجمال ، حیث تجد اغلب سلعك التي تطلبھا تحت ظلھ . 
 ربما قضیت اوقات اروع مما تتصور عند زیارتك ھذا المركز .

 
 Fun Cityقسم لالطفال لالستمتاع بوقتھم   3یوجد في الطابق 

 مساء . 2یفتح یومیا ، عدا یوم الجمعة یفتح من الساعة 
 یقع بالقرب من الكورنیش :  انظر الخریطة . 

 
 www.citycenterdoha.comلمزید من االطالعات  :   

 

 

www.citycenterdoha.com
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 Villaggioفیالجیو      –2 
  

 ھل حلمت یوما بزیارة البندقیة ولكن لم یحالفك الحظ في ذلك ؟؟؟؟؟؟
 

 ھل كنت تود ان تلتقط صورة  وانت مستغرق في ركوبك الجندول ؟؟؟؟؟؟
 

 ھل اعتقدت بان تحقیق ذلك الحلم ضربا من الجنون ؟؟؟؟؟؟
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اذا فكرت في كل ذلك فاننا نقدم 
لك مفاجاة ربما تشعرك بالرضا 

 نوعا ما .
 
 
 

مع مجمع فیالجیو والذي صمم 
كطرح مصغر لمدینة فنیسیا 

(البندقیة ) وھو یعد ثاني اكبر 
مجمع تجاري في الدوحة بعد 

 سیتي سنتر .
 
 
 
 

ال شك بان ھذا المركز یحتوي على العدید من المحالت ، التي تحتوي  على اغلب الماركات العالمیة ، 
باالضافة للعدید من الخدمات التي تجعل من المتسوق ینتعش في اوقاتھ التسویقیة ، منھا وجود  سینما 

 فیمكنك مشاھدة فیلمك المفضل بین فاصل التسوق الذي تقوم بھ ، باالضافة لوجود صالة للتزلج 
 
 

فما اروع التزلج في فینیسیا وما اروع اوقاتھ ، لیس ھذا كل شيء یمكنك فعلھ في البندقیة بل یمكنك تجربة الجندول 
 لایر . 20إلى  10واالستمتاع بھ ، والسعر حوالي من 

 
باالضافة لھذا وجود ردھات الطعام الممتازة والمقاھي  التي تجعلك تشطح بخیالك وتعیش لحظات فینیسیة ال 

 تقاوم .
 

یقع ھذا المركز في منطقة العزیزیة في 
 الدوحة .

 
یفتح یومیا ، عدا یوم الجمعة یفتح بعد 

 الظھر 
 

لمزید من االطالعات  :      
www.villaggioqatar.com 

 انظر الخریطة .  
 
 
 

 

 

www.villaggioqatar.com
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 Landmarkالند مارك      – 3 
  

 
من المراكز التسویقیة الكبرى التي البد 
من االشارة الیھ ، الند مارك والذي تم 
تصمیمة على شكل قلعة ، تصمیم جدا 

 راقي ویحاكي الجو الخلیجي التقلیدي ، 
 
 
 

ویحتوي ھذا المركز على العدید من 
الماركات العالمیة المتنوعة من مالبس 
 واحذیة وحقائب الید وغیرھا ...........

كما یحتوي على ردھات طعام تشمل 
العدید من المطاعم وھو مشھور 

بالوجبات اللذیذة الرائعة ، باالضافة 
 للمقاھي .ھذا المركز یجعل من اوقات 

 
 

االطفال اكثر روعة ففي الوقت الذي یتسوق الوالدین یمكن لالطفال االنزواء في عالمھم الخاص وترك العنان 
 لبراءتھم ، من خالل وجود 

Circus Land  . فھي مساحة لالطفال تجعلھم في قمة الفرح والبھجة 
 

یحتوي ھذا المركز على كارفور ھایبر ماركت ھذا یعني تسوق اروع وسلع متنوعة اكثر ، واوقات تسویقیة تنبض 
 بالحیاة .

 
 

 اشیاء نذكركم بھا 
یفتح یومیا ، عدا الجمعة یفتح 

 مساء  1:30الساعة 
 
 
 

 لمزید من االطالعات  :
www.landmarkdoha.com 

 
 

 انظر الخریطة . 
 
 
 

 

 

www.landmarkdoha.com
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 Hyatt Plazaحیاة بالز    – 4 
 
  

یقع ھذا المجمع في منطقة 
العزیزیة بالقرب من مجمع 

، وھو   Villaggioفیالجیو 
محل مختلف  75یحتوي على 

 ومتنوع باالضافة 
 
 

لردھات الطعام والمطاعم المتنوعة 
والمتعددة والمقاھي ، باالضافة 

،   Geantلوجود ھایبر ماركت 
 كم یحتوي ھذا المجمع على مدینة 

 
 
 

 (جنغل زون) Jungle Zoneااللعاب  لالطفال لقضاء اوقات رائعة بھ وھو 
 اشیاء نذكركم بھا 

 مساء  2یفتح یومیا عدا یوم الجمعة یفتح من الساعة 
 

  www.hyattplaza.comلمزید من االطالعات   :  
 انظر الخریطة 

 

 

www.hyattplaza.com

