
 
كلمة تسوق ترادفھا احاسیس كثیرة خاصة في 

السفر ، فانھا تكون متعة اخرى ، على الرغم من 
 .مرات  التسوق التي نعیشھا ، اال اننا نشعر بان السفر التسوق قرینة 

 
نتحدث الیوم عن مدینة سان فرانسیسكو ، المدینة االمریكیة التي تحمل بین طیاتھا ایقونة المعمار ، جسر البوابة 

 .الذھبیة  ، وھي كمدینة سیاحیة رائعة وكذلك كمدینة تسویقیة رائعة كذلك 
 :ھناك مجموعة واسعة من مناطق التسوق في ھذه المدینة ، ولكن المنطقة االكثر شعبیة لذلك ھي 

 
1– Union Square 

 .ھناك متاجر متنوعة كبرى ومراكز تسوق كذلك ، باالضافة للبوتیكات الفاخرة والمحالت المتنوعة 
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 التسوق في سان فرانسیسكو 

 
Shopping In San Francisco 

 Westfield San Franciscoمركز 



اذا كان الفندق الذي سوف تقیم بھ بالقرب من ھذه المنطقة ، فیمكنك الذھاب والتسوق سیرا على االقدام ، 
 .بسھولة ویسر 

 
 -:ونسلط الضوء على بعض المراكز الكبرى للتسوق 

  Westfield San Francisco Centerمركز  –1
 

محل  200یعتبر من مراكز التسوق الراقیة جدا ، حیث یضم اثنین من المتاجر المتنوعة الكبرى ، باالضافة إلى 
من المحالت باالضافة إلى  الماركات ، 

والعدید من دور السینما والمطاعم 
والمقاھي ، باالضافة إلى التصمیم الرائع 

الذي حض بھ ھذا المركز ، والقبة 
المذھلة التي جاد بھا ھذا التصمیم 

 .المعماري 
 
 

 لقد اشارنا بان ھذا المركز یضم متجرین
 
 -:من المتاجر المتنوعة الكبرى ، وھي  

 
1– Bloomingdale’s 
2– Nordstrom 

حتي في حالة عدم رغبتك  في التسوق ، ویساورنا الشك في ذلك ، یمكنك االستمتاع بوقتك ھناك ، فھو مكان 
 .جمیل ورائع 

 
 مساء  7صباحا إلى الساعة   10یفتح یومیا ، من الساعة 

 Union Squareیقع بالقرب من 
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 -:المركز االخر الذي نسلط علیھ الضوء ھو 
 
2– MACY’S (Union Square) 
 

من المتاجر المتنوعة الكبرى المشھورة في الوالیات المتحدة االمریكیة ، ولدیة فرع في قلب مدینة سان 
 .فرانسیسكو ، كبیر جدا ویضم العدید من الماركات العالمیة ، باالضافة لقاعة للطعام 

 
 مساء  9صباحا إلى الساعة   10یفتح یومیا ، من الساعة 

  
كذلك من االماكن الشعبیة جدا ، وھي من االماكن التسوق الرائعة 

 -:التي نسلط علیھا الضوء  
 
3– Fisherman’s Wharf  

 رصیف الصیادین 
 

ھذا المكان من المعالم المشھورة في سان فرانسیسكو ، وھو 
یحتوي على العدید من المحالت الھدایا والتي شیرتات ، ویقدم 

 .العدید من االغذیة البحریة ، ھذا لعشاق االطباق البحریة 
 

 .یمتاز ھذا المكان بشعبیة كبیرة 
 .ایضا )  Pier-39(ویقع المكان الرئیسي 
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 -:المكان االخیر الذي اخترنا ان نسلط الضوء علیھ ، في عالم التسوق ھو 
4– Chinatown (Grant Ave) 

 الحي الصیني 
 

من االماكن الرائعة للتسوق ، ولشراء الھدایا الصغیرة لالصدقاء والعائلة ، خاصة العاب االطفال  ، مكان ممیز 
 .للتسوق وھو ارخص بكثیر من االماكن االخرى في مدینة سان فرانسیسكو 

 
 

اختر مكانك المناسب للتسوق ان 
كانت رحلتك القادمة إلى سان 

 .فرانسیسكو 
 
 
 
 

 .تسوق ممتع نتمنى لك 
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 الحي الصیني 


