
 
 .لدي جزیرة مایوركا مجموعة كبیرة ، من مراكز ومحالت التسوق ، كما یقصدھا المالیین من السیاح سنویا 

 
 

 .ومحالت بالمادي مایوركا تقدم الحرف الیدویة ، والمنتجات الجلدیة االنیقة ، اللؤلؤ ، المنسوجات والتطریز 
 
 
 
 

إلى جانب ھذا یوجد العدید من الماركات العالمیة ، 
 .ومراكز التسوق الحدیثة والمتاجر المتنوعة 

 
 
 

ان من اھم شوارع التسوق ، في بالمادي مایوركا 
 -:ھي 

 
 
 Avinguda Jaume IIIشارع  –1
 
 Passeig des Bornشارع    -2
 
 
 .وھي  قریبة من بعضھا البعض  

 See Dunia - Mallorcaمایوركا                                                           -شوف الدنیا  

 
 Shopping in Palmaالتسوق في بالمادي مایوركا                                 



  Avinguda Jaumelllنتحدث اوال عن شارع التسوق 
 

 -:ان اھم المحالت في ھذا الشارع 
 
1– Camper 

 االحذیة 
 

لقد اشتھرت ھذه الماركة لالحذیة الغیر تقلیدیة ، في مایوركا 
، وھي من الماركات ذات الشعبیة  Camperوالمعرفة باسم 

 .الكبیرة ، في جمیع انحاء العالم 
 
 
2– El Corte Inglés 

 متجر متنوع 
 

من المتاجر المتنوعة ذات الشھرة الواسعة ، في 
اسبانیا ولھ فرعین في بالمادي مایوركا ، واحد 

 .فروعھ في ھذا الشارع 
 

یضم تقریبا كل االشیاء التي تطمح الیھا ، 
 .باالضافة إلى ،  محل سوبر ماركت كبیر 

 
 .یفتح یومیاً 

 
 
 
 
3– Majorica  

 اللؤلؤ  
 
 

في جزیرة مایوركا  1890افتتح منذ عام 
، لدي اللؤلؤ )  Manacorمدینة ( 

نوعیھ جیده من اللؤلؤ ، ولدیھ العدید 
 .من الفروع في اسبانیا 

 
 

الفرع الخاص بالمادي مایوركا ، یقع في 
 .El Corte Inglésمتجر 

 
 www.majorica.com/en -:لمزید من االطاعات 

 See Dunia - Mallorcaمایوركا                                                           -شوف الدنیا  

El Corte Inglés 

www.majorica.com/en


 -:ولعشاق الزجاج والفن الراقي جدا 
 
4– Gordiola 

 لعشاق الزجاج 
 

تشتھر جزیرة مایوركا ، بصناعة الزجاج ، فھي 
تقدم ھذا الفن على اشكال مختلفة من االبداع ، من 

االعمال القدیمة من االقداح إلى االعمال التقلیدیة 
 .عاما من التراث الرائع  150المعاصرة للفن ، مع 

 
 .یقع في المدینة القدیمة 

 
 -:لمزید من االطالعات 

www.gordiola.com 
 
5-  Quesada 

 منسوجات مایوركا النموذجیة 
 
 )   roba de llengües -المالبس المخططھ   (
 

، وھي مثیرة لالھتمام  1890ما زالت  ھنا منذ عام 
جدا ، خاصة لعشاق القطع الممیزة من االقمشة  

للمنازل ، ربما اخترت ھدیتك التذكاریة من ھنا 
لمنزلك ھذه المرة ، فال تتردد ان حالفك الحظ 

 .بالزیارة 
 

 .یقع بالقرب من شارع التسوق 
 

 -:واخیرا نسلط الضوء على 
 
 Porto Piمركز  –6
 

محل ،   140ھو مركز حدیث للتسوق ، یضم حوالي 
 .باالضافة للماركات العالمیة ، والمقاھي والمطاعم 

 
ھذا المركز لدي فرع ، من سلسلة محالت   

 .كارفور 
 

 .  Paseo Maritimoیقع في نھایة كورنیش 
 

یتوقف امام ھذا  1بالقرب من المیناء ، الباص رقم 
 .المركز 
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 Porto Piمركز 

www.gordiola.com

