
 
یمكنك قضاء اوقات تسویقیة رائعة في مدرید ، خاصة في ایام 

 . Rebajasالتنزیالت  ) الخصومات (
 

 -:ھناك فصلین للتنزیالت في اسبانیا 
 
 فصل الشتاء في شھر ینایر  -1
 
 .فصل الصیف في بدایة یولیو حتى نھایة اغسطس  -2
 

 -:وھناك منطقتیین للتسوق الرئیسي في مدرید 
 
ساالمانكا وشارع التسوق الرئیسي   Salamancaمنطقة  -1

Serrano  . 
 

وھنا یوجد جمیع المصممین االزیاء االسبانیة والتسوق 
 .الراقي 

 
، ھنا تجد ماركات غیر   Callao - Gran Viaمنطقة  -2

مكلفة ، مع العدید من المحالت القدیمة والجدیدة والمتاجر 
 .المتنوعة 
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 Shopping in Madridالتسوق في مدرید                                            



 .جمیع شوارع التسوق الرئیسیة ، تضم العدید من المباني الجمیلة 
 

سوف نسلط الضوء على القلیل من مراكز التسوق ، في 
 .مدرید 

 
1– Loewe 

، مع   1846ھذه ھي الماركة الملكیة  في اسبانیا في عام 
 .العدید من الفروع في العالم 

 
 

 .اكثر من عائلة ملكیة  اسبانیة  ، تتسوق ھنا 
 

اذا كان السعر مرتفع یمكنك ، شراء الحقائب او المحافظ او 
 .التشیرتات الرائعة ، او الشاالت  

 
 .الفرع الرئیسي یقع في شارع التسوق 

 .یوم االحد مغلق 
 
 
 
 El Corte Inglés ( Puerta del sol)المتاجر المتنوعة  -2
 
 

من المتاجر المتنوعة الكبرى في اسبانیا ، مع العدید 
من الفروع في ارجاء البالد ویقع الفرع الرئیسي في 

 .مدرید 
 
 

یمكنك شراء جمیع السلع تقریبا من ھنا ، باالضافة 
 لقسم الھدایا التذكاریة تتمثل في

 ) .الفخار  -المجوھرات  -الشاالت المطرزة (  
 

 .یوم االحد مغلق 
 
 
3- (Nuevos Ministerios)  El Corte Inglés 
 

من المتاجر الكبرى المتنوعة كذلك ، یقع في المنطقة 
 .الحدیثة في مدرید

 
  -:للذھاب الیھ 

  Nuevos Ministerios: مترو 
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4– Camper 
 
 

ھذه ھي  ماركة عالمیة اسبانیة لالحذیة ، وتشتھر بانھا 
فروع في مدرید ،  3احذیة مریحة وانیقة ، ولدیھا 

 .الفرع الرئیسي یقع في شارع التسوق 
 
 
 
 

Turron - 5 
 توروني 

 
 

لشوكوالتة حدیث الیمل خاصة لعشاق ھذا السحر الذي یذوب بكل لطف 
 .لیعطیك شعور بالحیویة والحیاة من جدید 

 
 

توروني التي نتحدث عنھا الیوم ھي من الذ الشوكوالتة او النوغا في 
اسبانیة  ، وھي من االمور التي ال تؤجل ابدا فقط راقب الخطوط الحمراء 

في وزنك عند البدء ، من االمور االكثر شدة ھي تناول ھذه الشوكوالتة 
مع فنجان من القھوة او كوب من الشاي حتما ھنا سوف یختل توازن 

 .وزنك دون شك 
 
 

 .اشتریھا كھدیة لمن تحب فھي من الذ الھدایا وتستحق الشراء 
 
 
 
6– Salvador Bachiller 
 
 

حقائب انیقة وجلود عالیة الجودة ومحافظ وحقائب السفر ، 
 .وغیر ذلك ، من الماركات الشھیرة 

 
 

   Gran Via-65ھناك فروع لھ في شارع 
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7– Casa Hernanz 
 
 

االحذیة الصیفیة التقلیدیة واالكثر 
 .شعبیة في اسبانیا 

 حتى ملك اسبانیا یرتدیھا ؟ 
 !ماذا عنك 

 
ویمكنك شراء زوج خاص من ھذا 

المحل ، والذي عرف عنھ صناعتھا 
اجیال متتالیة ، وذلك منذ عام  5لمدة 

1845 . 
 
 

یورو ،  5االسعار تتراوح ما بین 
 .یورو  40إلى 

 
 

 .  Mayorیقع بالقرب من ساحة 
 .انظر الخریطة 
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