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ابوظبي تلك المدینة الجمیلة ال تقل روعة وجمال في 

تسوقھا ، فاغلب مراكز التسوق فیھا تتمركز في 
من وبالقرب قلب المدینة واالماكن السیاحیة 

 الكورنیش ، وبالتاكید سوف تشاھد احدھا بالقرب من الفندق الذي تقیم بھ .
 

 وسوف نذكر اشھر ھذه المراكز التي سوف تجعل تسوقك اكثر متعة .
 
 

Marina Mall 
 مارینا مول 

 
یعد مارینا مول من المراكز التسوقیة الكبرى في ابوظبي في منطقة استثنائیة ورائعة جدا ، وھو یحتوي على 

العدید من الماركات العالمیة ، باالضافة للخدمات االخرى من سینما وصالة تزلج وكذلك لعشاق البولینج یمكنھم 
قضاء اوقات رائعة في 

 مارینا مول .
 
 

االروع ھو احتوائھ على 
fun City   وھي تجعل من

اوقات االطفال عالم ممیز 
 ومثیر .

 
 
 

كما یمكنك التبضع من 
كارفور الذي یحتوي علیھ 
ھذا المول وھو كبیر جدا 

ویحتوي على اغلب السلع 
 التي یطلبھا الزائر .

 
 

 
 

 التسوق 
 

Shopping in Abu Dhabi 
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اما اذا اردت عیش لحظات ممیزة في احدى 
المطاعم الدائرة ومشاھدة ابوظبي من على 

 متر ، فیمكنك ذلك . 126ارتفاع 
 
 

ال یجب علینا ان نغفل عن االشارة لردھات 
الطعام الممیزة والتي تعطیك الوقت 

لالستمتاع بتناول وجبتك والتسوق معا ، 
حیث تحتوي ھذه الردھات على العدید من 

 المطاعم واالنواع المختلفة من الطعام .
 
 
 
 

یقصد ھذا المول الكثیر لیس فقط للتسوق 
بل النھ من اروع االماكن لقضاء اوقات 

 عائلیة رائعة .
 

 انظر الخریطة . 
 

 لمزید من االطالعات 
www.marinamall.ae 

 
 
 
 

Abu Dhabi Mall 
 ابوظبي مول 

 
 

یعتبر ھذا المركز من اكبر المراكز 
التسوقیة العصریة واروعھا ، حیث 

 ماركة عالمیة ،  200یحتوي على 
 

كما یحتوي في االسفل على جمعیة 
ابوظبي التعاونیة ھایبر ماركت والمزودة 
باغلب السلع المتنوعة التي یطلبھا الزائر 

 وھي كبیرة  جدا 
 

 

 

 

www.marinamall.ae
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من تسوقك اكثر راحة وتعطیك  تجعل 
 مزید من الخیارات .

 
 

ومرة اخرى ھناك من یھمھ اسعاد اطفالك 
  fun Cityفیحتوي ھذا المركز على 

والتي تعطي االطفال مزید من الحریة في 
قضاء اوقات خاصة بھم واالنفراد بعالمھم 

 المليء بالبراءة .
 
 

لمزید من االطالعات عن ھذا المكان 
 الرائع الخاص باالطفال 

 
www.funcity.ae 

 
 انظر الخریطة . 

 
 اما لمزید من االطالعات عن ابوظبي مول فیمكنك زیارة 

www.abudhabi-mall.com 
 

Al Wahda Mall 
 الوحدة مول 

 
یعتبر الوحدة مول من المراكز التسوق الكبرى في ابوظبي وھو یقع في قلب المدینة ، كما یحتوي على العدید من 

 الخدمات التي تجعل من تسوقكم رائع جدا ، حیث یحتوي على دار سینما وردھات للطعام تشمل العدید من المطاعم 
 

 

 

www.abudhabi-mall.com
www.funcity.ae
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تشمل العدید من المطاعم والعدید من اصناف  
الطعام المختلفة والمتنوعة ، باالضافة ھایبر  

ماركت لولو كبیر جدا یساعدك في قضاء اوقات 
 تسوق شاملة واكثر روعة .

 
 

 انظر الخریطة . 
 
 

 لمزید من االطالعات 
www.alwahda-mall.com 

 
 

Khalidiyah Mall 
 الخالدیة مول 

 
یحتوي ھذا المركز على العدید من المحالت 

التسوقیة الرائعة والتي تقدم للزائر العدید 
من السلع المتنوعة والمختلفة في آن واحد 

 باالضافة للجودة العالیة .
 

باالضافة لذلك فھو یحتوي على 
ھایبرماركت لولو والذي یعطي الفرصة 

 لتسوق اكثر عبر سلعة المتنوعة .
 

تتمیز ردھات الطعام في الخالدیة مول بانھا 
االكثر شعبیة ما بین المراكز التسوقیة 

االخرى ، وھي تعطیك فرصة رائعة للمزید 
 من التسوق وتناول وجبتك .

 www.khalidiyahmall .comلمزید من االطالعات                               
 
 

اما اذا كنتى من عشاق الذھب ویثیر اھتمامك فان 
 افضل االماكن لذلك ھي مدینة زاید .

 
ان المراكز التي تم ذكرھا من قبل الدلیل السیاحي 

شوف الدنیا ھي االفضل في مدینة ابوظبي ، اما اذا 
كان اختیارك من المحالت غیر المسعرة للتسوق 

 فعلیك استخدام مھارتك في الجدال .
 نتمنى للجمیع تسوق رائع في مدینة ابوظبي .

 

 

 

 

www.alwahda-mall.com
www.khalidiyahmall .com

