
 
 
 
 
 

برشلونة ال تقل متعة في التسوق عن غیرھا من البلدان الرائعة ، فمعظم مناطق التسوق تتمركز في ساحة 
 . Diagonalوشارع   L'Eixampleكاتالونیا ، في شارع 

 
 

اذا كان الوقت ال یسعفك للتسوق ، او كنت متردد في اختیارك للمحالت التي من الممكن ان تختصر علیك الوقت 
، ھذا المحل شامل جمیع السلع التي  El Corte lnglesفي التسوق ، فانھ من االفضل زیارة المتجر المتنوع  

 . VATتوفر علیك الوقت وبجودة عالیة ، كما یحتوي المركز  المذكور على استرداد ضریبة 
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 التسوق في برشلونة 
 

Shoppin in Barcelona 

 

El Corte lngles  



  
یقع الفرع الرئیسي من 

المتجر المتنوع  المذكور 
في ساحة كاتالونیا ، 

یحتوي المتجر  على محل 
سوبر ماركت رائع جدا ، 
حیث یمكنك شراء طعامك 

 والفاكھة 
 
 

المفضلة لدیك ، اما الطابق 
العلوي او السطح فانھ 
یحتوي على مطعم ذو 

إطاللة رائعة لمدینة 
برشلونة الجمیلة ، ویوجد 
 لھذا المتجر  فروع اخرى .

 
 

 یوم االحد مغلق 
 انظر الخریطة 

 
 
 

 -من مركز التسوق التي یجب تسلیط الضوء علیھا في برشلونة كذلك :
 
2– Empremtes de 

Catalunya 
 
 
 

بواسطة بلدیة  2010افتتح في عام 
برشلونة وقد انشاء ھذا المحل لتمثل 

الحرفین الكاتالوني ،یمكنك شراء 
الھدایا الفریدة من نوعھا من ھذا 

المحل والمجوھرات باالضافة للفخار 
وااللعاب الخشبیة واالوشحة 
الحریریة واالدوات المنزلیة 

 وغیرھا .
 

 االحد مغلق 
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  L'Eixample     شارع

 

 
في اسبانیا في حالة قمت بالتسوق 

یورو ، من نفس المركز  95بقیمة 
وفي نفس الیوم ، في ھذه الحالة 

یمكنك الحصول على استرداد 
 الضریبة الشرائیة . 



من مراكز التسوق كذلك التي البد من 
 -تسلیط الضوء علیھ :

 
3– Maremagnun 
 

ھذا المركز شعبى جدا ومعروف ، 
خاصة یوم االحد عندما تغلق اغلب 

 المتاجر ابوابھا في المدینة .
 

 یفتح یومیاً 
 انظر الخریطة 
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انھ شارع معروف وسیاحي في مدینة برشلونة ، یحتوي على العدید من المحالت منھا محالت بیع الھدایا 
 التذكاریة ، االفضل عدم االنسیاق والتسوق منھ ولك حریة االختیار في ذلك .

 
 یونیو وھي فرصة ذھبیة لعشاق التسوق القتناصھا . 5تبدأ الخصومات في برشلونة في 

 
Turon 
 توروني 

 لشوكوالتھ 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 وبرشلونة ، وھي من االمور التي ال 
تؤجل ابدا فقط راقب الخطوط الحمراء في وزنك عند البدء ، من االمور االكثر شدة ھي تناول ھذه الشوكوالتھ 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 .
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