
 
التسوق في سنغافورة ریاضة جمیلة ، فالمحالت متجاورة بمتداد 

 .واسع ، لذلك تود ان تشاھد اغلبھا 
 

 .فالتسوق في سنغافور ، یرضي جمیع االذواق 
   

 
 

و )   Orchard Road(شوارع التسوق في سنغافورة ھي ، شارع 
 .Scottشارع  

 
 .باالضافة لمراكز التسوق االخرى ، والتي تنتشر في ارجاء المدینة 
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 Shopping in Singapore       ةروفاغنس    في قوستلا 
 



   - Orchard Roadشارع أورشارد
 

یعتبر شارع اورشارد ، من الشوارع الواسعة والتي تضم العدید من المتاجر،  ومراكز التسوق الكبرى ، فھو 
شارع یحضي بشعبیة كبیرة ، ویرضي جمیع المستویات ، ویقصد اغلب السكان المحلیین ھذا الشارع مرة واحدة 

 .في االسبوع على االقل للتسوق 
 

فھو مكان نابض بالحیاة ، ویوجد بھذا الشارع العدید من المطاعم والمقاھي والفنادق ، فھي دعوة رائعة في حالة 
كنت ال تود التسوق ان تقضي اوقاتناً رائعة ھنا ، او لزیادة من الطاقة والنشاط للتسوق ، ارتشاف فنجان من 

 .القھوة او كوب من الشاي ، في ھذا المكان الرائع 
  -:سوف نسلط الضوء على بعض مراكز التسوق الرائعة في سنغافورة 

   - Takashimayaمركز -1
  Ngee Ann City  

واحد من مراكز التسوق الكبرى واالكثر شعبیة في سنغافورة ، ویضم الماركات العالمیة ، كما ان ھذا المركز 
 .مرتبط بمراكز التسوق االخرى كذلك 

وھو یقع في قلب شارع أورتشارد ، ویحتوي على محل  سوبر مـاركت كبیر،  وكذلك مطاعم متعددة ، باالضافة 
، فان كنت محظوظا علیك زیارتھا  ، )  التنزیالت (لوجود طابقین تحت االرض ، وھي دائما ما تقدم الخصومات 

 .ھـذا المركز من المراكز  الیابانیة الممیزة ،  والمنتشرة في سنغافورة 
 -:یمكنك الذھاب الیھ 

  Somerset - Orchard : MRTمحطة  
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 Isetanمركز 2 - 
 

وھو من المراكز الیابانیة ، المنتشرة في سنغافورة ومالیزیا ذات الجودة        The Shawیقع بداخل مركز  
العالیة والسلع الممیزة ، ویضم ھذا المراكز العدید من االذواق ویرضي جمیع المستویات ، فھو یضم المطاعم 

 . والمقاھي وكذلك محل سوبر ماركت ، ویقدم الماركات العالمیة لذوي الذوق الرفیع 
جربت أشیاء كثیـرة في حیاتك في السفـر بالنسبة للطعـام ، في ھـذا المـركز نوجھ لك دعوة خاصة لتجــربة 

 .المكسرات الیابانیة ، اللذیذة الحالل فـال تتـرك المكسرات دون تجربة 
 

، ممیز وھو من المقاھي التي ال تفوت ،فإننا نصحك بزیارتھ   Mac Cafeیوجد مقابل ھذا المركز مقھى 
 .وارتشاف  فنجان قھوتك ھناك  

 
  MRT   -  Orchardمحطة     -:للذھاب الیھ 

 Tangsمركز     3-  
 

 .سوف تجد العدید من الماركات العالمیة ھنا
 

 IONمركز     4-  
من المراكز التجاریة الكبرى ، والواسعة جدا ، ویضم 

 .  العدید من الماركات العالمیة الباھظة الثمن 
  -:للذھاب الیھ 

 
  MRT   -  Orchardمحطة 
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 IONمركز     



 Raffles Cityمركز       
   

 . Raffles  Cityیعتبر ھذا المركز قلب سنغافورة ، النابض في التسوق مركز 
 

متاجر متنوعة بجودة عالیة وكذلك ماركات مختلفة یمكنك العثـور علیھـا ، ھو مركز ممیـز بالنسبة للشعب 
 ، السنغافوري فإن كنت ترید رؤیـة مكانا یتردد علیـھ شعب سنغـافورة في التسوق فإن ھذا المكان ھو مطلبك 

وھذه المتاجر فیھا من الجودة االستثنائیة الشيء الكثیر فإنھا العالمة الفارقة  Robinsons تـوجد متاجر متنوعة 
للتسوق في سنغافـورة ، بالقـرب منھ یمكنك العثور على أكثر فنادق سنغافورة ، ارتفاعاً و ارتشاف  فنجاناً من 

 .القھوة ھناك ، یعید توازن رحلتك   كما یمكنك العثور على الطعام الحالل 
 .و یضم  محل ھایبر ماركت كبیر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Robinsonsالمتاجر المتنوعة    
 

من أھم المتاجر المتنوعة في سنغافورة ، ومالیزیا و 
 .أنھا تحظى بشعبیة كبیرة ، من قبل السكان المحلیین

 .Raffles Cityھناك فرع داخل مركز 
 

إذا كنت تبحث عن الماركات العالمیة  ، ذات األسعار 
األرخص والجودة العالیة ، فإن ھذا المتجر ھو مطلبك 

 .للشراء ھدایاك ، واالستمتاع بالتسوق كذلك 
 

كما أن ھذا المتجر یعد،  من المتاجر الممتازة 
 .للراغبات بشراء أدوات التجمیل 

 
 MRT  - City Hallمحطة    -:للذھاب الیھ 
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اذا كان یثیر اھتمامك التسوق   بنكھة آسیویة، فھناك بعض المناطق المثیرة لذلك ، مثل الھند المصغرة ، الشارع 

 .العربي ، والحي الصیني 
حیث تمكنك ھذه االماكن من شراء الحرف الیدویة االستثنائیة ، والتي تعتبر من اماكن الجذب السیاحي في 

   .سنغافورة 
 

Great Singapore Sale  
 ) خصومات كبیرة (
 
 
 

إذا كنت ترغب في التسوق جید في 
 Great (سنغافورة، أفضل وقت ھو خالل 

Singapore Sale ( الذي یقام كل عام ،
 .في شھري یونیو ویولیو

 
 
 
 
 

مزید من االطالعات ، عن الخصومات 
 www.greatsingaporesale.com.sg -:الكبیرة في سنغافورة 
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www.greatsingaporesale.com.sg

