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 التسوق في جوھانسبرغ

 
Shopping in Johannesburg 

  
جوھانسبرغ ھي  قلب االقتصاد االفریقي ولدیھا مراكز التسوق الحدیثة 

 .الكبرى
اغلب السیاح مغرمون باالعمال الفنیة والحرف الیدویة في جنوب افریقیا ، 

 .وبالتاكید االغلبیة یسعى  لشراء شيء من ھذه االعمال للذكرى 

 میدان نیلسون ماندیال
Nelson Mandela Square 

 
 ) منطقة  حدیثة تجاریة في جوھانسبرغ ( یقع ھذا المركز الضخم للتسوق في ساندتون  

 Sandton  -بالقرب من محطة      
 

وھو واحد  من أكبر واحدث  مركز التسوق في أفریقیا، وھو یضم اغلب العالمات التجاریة  
العالمیة تقریبا ، باالضافة  لمحالت السوبرماركت والعدید من المطاعم والمقاھي وغیر ذلك 

 . مما یجعل للتسوق مذاق اخر واوقات رائعة 
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ویفضل االغلبیة قضاء اوقات طویلة في احضان  ھذا المركز التجاري ، للتسوق  لما فیھ من  
 .خدمات شاملة ، كما أن ھناك العدید من الفنادق في جمیع أنحاء ھذا المركز التجاري 

 .جنوب أفریقیا لدیھا الفواكھ الموسمیة اللذیذة، یمكنك شراءھا  من  الھایبر ماركت
  -:من اكثر الھایبر ماركت المشھورة في المدن الكبرى في جنوب افریقیا ، اثنین ھما 

  Pick N Pay  -  CheckersHyper  

 .وھناك أیضا البنوك ومكاتب الصرافة ، مما یجعل امر تسوقك سھال وممتعا 
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 .قاعة طعام مع العدید من الطعام الحالل وخدمة الواي فاي المجانیة

 مركز تسوق روزیبانك   -  2
Rosebank  Mall 

 ).أمام محطة روزیبانك(ھذا ھو مركز تجاري كبیر آخر في جوھانسبرغ، 
 

ھنا یمكنك أن تجد العدید من المحالت التجاریة والعالمات التجاریة واألسواق السوبر ماركت ، 
 . والعدید من المطاعم والمقاھي 

 
 .یمكنك استخدام الحافلة السیاحیة والبدء من ھنا لمشاھدة معالم مدینة جوھانسبرغ 
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ھناك أیضا قسم الحرف الیدویة األفریقیة ، واعمال فنیة ویدویة راقیة وجمیلة  وھي غیر مسعرة ، 
 ) ویمكنك المجادلة للحصول على سعر جید ( لذلك علیك زیارة عدة محالت للعثور على سعر افضل 

 . ھناك العدید من المطاعم والمقاھي منتشرة في انحاء ھذا المركز التجاري 

وھناك مراكز تسوق أخرى في جوھانسبرغ، ولكن الوصول الیھا باستخدام المواصالت قد یكون 
 .صعب قلیال 

ساحة نیلسون ماندیال، وروزیبانك مول ھي من اماكن  التسوق الرئیسیة،  وھي كفیلة  لقضاء    
 . اوقات رائعة في عالم التسوق 

 )عاصمة جمھوریة جنوب أفریقیا  (    Pretoria - بریتوریا 
 .Menlynمركز التسوق 

 
 .دقیقة بالقطار عن جوھانسبرغ  20تبعد بریتوریا حوالي 

 .بریتوریا في مینلین ھو مركز التسوق الرئیسي 
 

یضم المركز  تقریبا اغلب العالمات التجاریة الدولیة والمحلیة ، باالضافة للمقاھي  والمطاعم 
 ).وھو ثاني أكبر مركز تجاري في جنوب أفریقیا(والبنوك وغیر ذلك  

 .Menlynمن محطة ھاتفیلد یمكنك أن تأخذ الحافلة والذھاب إلى مركز التسوق 


