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ال نظیر للتسوق في السفر فھو حالة رضا  

عن رحلتك ، وحالة حب واستمتاع للبلد 
المسافر الیھا ، لكل شخص في رحلتھ 

اھداف مختلفة اال ان التسوق ھو نقطة 
 االلتقاء بین ھذه االھداف .

 
الیوم نسلط الضوء على التسوق في 

سیریالنكا ، وھي تعتبر من المدن الجیدة للتسوق خاصة للمشغوالت الیدویة والتي شیرتات وكذلك االقمشة 
واالحجار الكریمة والتوابل وال ننسى الشاي فھو من الروائع التي ممن الممكن شرائھا من ارض سیریالنكا ، 

فتناول كوب من الشاي بعد عودتك یجعل ذاكرتك في یقظة  تامة  لتلك اللحظات الرائعة التي قیضیتھا على ارض 
 سرندیب .

 
 

 تحتوي مدینة كولمبو على المراكز الكبرى المتعددة والمختلفة والتي تحتوي على  سلع ذات عالیة ، من المالحظ 
 ان مراكز التسوق في سباق مع الزمن حیث یمكنك مالحظة ذلك بیسر حیث یفتح یومیا مراكز جدیدة للتسوق .

 
 

 ونذكر لكم من ابرزھا 
ODEL - 1  

 
اذا كنت تطمع في تسوق مریح دون التفكیر في الجدال ، ومركز 

یحتوي على اغلب السلع  ،   ان كان ھذا مطلبك فعلیك بزیارة 
ھذا المركز  ، ویوجد لھ عدة فروع في سیریالنكا ، اكبرھا في 

كولمبو ، باالضافة للسلع الممیزة  التي یحتوي علیھا  فانھ یقدم 
الماركات السیریالنكیة ذات الجودة العالیة ، كما یمكنك  شراء 

 الھدایا والشاي .
 
 

 مساء . 8صباحا إ لى الساعة10یفتح یومیا من 
 الدلیل السیاحي شوف الدنیا یوصیكم بھ  

 انظر خریطة كولمبو
 Food Courtیحتوي ھذا المركز على 

 
 

  

 التسوق 
 

Shopping in Sri Lanka 
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2– Laksala 
 
 
 

ھذا المحل تابع للحكومة ویوجد لھ فروع في 
كولمبو وكاندي ، ویمكنك العثور اغلب 
 السلع والمشغوال ت الیدویة والھدایا .

 انظر الخریطة .
 
 
 
 
3– Sri Lanka Tea Board 
 
 

للشاي عشاق كثیریون فان كنت منھم ، 
فتاكد بانك،في المدینة الصحیحة ، ھذا 

المكان الرسمي الحكومي  یحتوي على 
 انواع فاخرة من الشاي ، 

 
ان من اشھر انواع الشاي السیالنكي 

Dilmah Tea   و ھو  ذو شھرة واسعة
 جدا ، فان كنت ھناك فال تتردد في شرائھ .

 انظر الخریطة .
 
4 - Barefoot 

ربما كانت ھذه الماركة ھي االفضل واالكثر جودة في سیریالنكا ، حیث تشمل التي شیرتات واالدوات المنزلیة 
   Galleباالضافة إلى االلعاب  والھدایا ، یوجد لھا فروع متعددة  اما الفرع الرئیسي فیقع في شارع 

 انظر الخریطة .
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5– Keells 
 
 

سوبر  ماركات عصري جدا وحدیث فان اردت شراء 
الفاكھة مثال فانھ افضل مكان لذلك باالضافة لسلع اخرى 

 رائعة یمكنك اكتشافھا .
 انظر الخریطة .

 
 
 
 
 Pettahسوق  -6
 
 
 

یقع ھذا السوق القدیم في منطقة فورت كولمبو وھو جید 
جدا لتقاط الصور الرائعة ، اما اذا وددت التسوق منھ 

 فعلیك بالجدال للوصول للسعر الذي یناسبك .
 انظر الخریطة .

 
 
 
 الباتیك السیریالنكي  -7
 
 

سوف تشاھدة في اغلب اماكن التسوق الباتیك 
والسیرمیك ولكن یتطلب منك الجدال الطویل للحصول 

على السعر الذي توده ، یمكنك استخدام الباتیك 
 كدیكورات للمنزل او تفصیل قمصان وتنانیر منھا .

 
 
 الكاجو -8
  

الكاجو من المكسرات السیریالنكیة ذات الشھرة الواسعة 
، وھو یعتبر من االفكار الصائبة كھدیة لمن تحب ، كما انھ 

 یعتبر ذو قیمة ممیزة في سیرالنكا .
 

نرجو االنتباه اذا دعاك احدھم إلى احدى االماكن التي تبیع 
االحجار الكریمة فارفض العرض ، واذا لم تكن على درایة 

كافیة باالحجار الكریمة فاالفضل شرائھا من المراكز الكبرى 
 الحكومیة .

 والتاكد من حصولك على فاتورة بھذا الحجر .

 

 

 

 


