
 
 

لوس انجلوس من المدن الرائعة جدا في امریكا ، 
وھي من دون شك من وجھات التسوق التي ال 
تقاوم ، ویعتبر التسوق من االنشطة الفعلیة في 

 ھذه المدینة ، حیث السلع الفاخرة الباھظة الثمن ،
 
 
فھي شاملة اغلب السلع سواء التذكاریة او الھدایا او غیرھا ، مھما  كان میولك  في الشراء والتسوق ، فان  

 .مدینة لوس انجلوس تفتح یدیھا ترحیبا بك 
 

 -:ویمكن تقسیم التسوق في ھذه المدینة الرائعة إلى قسمین 
 
 .التسوق في وسط المدینة حیث االسعار المعقولة والمعتدلة  -1
 
 .اسعار باھظة الثمن وكثیر من االغراء للبضائع ، في كل من بیفرلي ھیلز وسانتا مونیكا  -2
 

في مركز المدینة عادة ما یكون مزدحما وتحتاج المزید من السیر على   LA Fashion Districtویعتبر 
االقدام ، لتشاھد روعة التسوق في لوس انجلوس ، حتما اذا كانت رحلتك القادمة الیھا ، وكنت من عشاق 

، ھنا فقط یستطیع عشاق االزیاء حبس   California Market Centerالتسوق ، فال تفوت علیك زیارة 
انفاسھم لروعة ما سوف یشاھدون من روعة 

 .التصامیم العالمیة 
 
 

لمزید من االطالعات عن ھذا المكان الرائع 
 -:الخاص بعشاق االزیاء 

www.fashiondistrict.org 
 
 
ونذكركم بالنسبة للجوالت الحرة ، فان الخط  

 البنفسجي یتوقف  
 ) .   42و  41محطة ( ھنا 

 See Dunia - Los Angelesلوس أنجلوس                                                     -شوف الدنیا  

 
 التسوق في لوس انجلوس 

 
Shopping in Los Angels 

www.fashiondistrict.org


 
الشك بانھ حان الوقت لتسلیط الضوء على بعض 
مراكز التسوق الكبرى في لوس انجلوس ، والتي 

نتمنى ان تقضوا اوقات  رائعة في مشاھدتھا او 
 -:التسوق منھا 

 
 Rodeo Driveشارع  -1
 

یعتبر ھذا الشارع ھو شارع التسوق الفاخرة في 
العالم وكذلك باسعار باھظة الثمن ،  ویقصد الكثیر 

للتنزھة والبعض یعتبرة العالج المثالي للملل ، 
 .حیث یریح نفسة من ما لدیة من نقود 

 
 )    Rodeo Driveراجع شارع ( 
 
  The Groveمركز   –2
 

یعد ھذا المركز واحد من مراكز التسوق 
االكثر شعبیة في لوس انجلوس ، ویقع 

غرب ھولیوود ویضم العدید من المحالت 
 .والمطاعم 

 
 

یستمتع الزوار ھنا بجوالت الترولي القدیمة 
 .والتي تنقلھم لسوق المزارعین 

 
 

ومما یزید من روعة ھذا ھي تلك النوافیر 
الراقصة التي یمكنك مشاھدتھا من خالل 

جولتك ، البد ان تخصص وقتا لزیارة ھذا 
المكان ، في حالة كانت رحلتك القادمة إلى 

 .لوس انجلوس 
 
 

بالنسبة للجوالت الحرة ، فان الخط االحمر 
 ). 11محطة  ( یتوقف ھنا 

 
 یفتح یومیا 

 .استمتع بیومك 
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 Rodeo Driveشارع 

  The Groveمركز 



 Beverly Centerمركز -3
 

محل  100ھذا المركز الواقع في غرب ھولیوود ، والذي یعد من المراكز الكبرى للتسوق ، حیث یضم اكثر من 
 .باالضافة للماركات العالمیة الشھیرة ، واثنین من المتاجر الكبرى باالضافة للمطاعم والمقاھي 

 
 

البد ان ھذا المركز ھو مقصد 
لكل عشاق التسوق ، حیث 
یضم تحت سقفھ العدید من 
الخیارات ، التي سوف تنال 

 .رضاك دون شك 
 

بالنسبة للجوالت الحرة ، فان 
الخط االحمر یتوقف ھنا 

 ) . 9محطة ( 
 

 .یفتح یومیا 
 

 -:كذلك من مراكز التسوق التي البد من تسلیط الضوء علیھا 
 
 Santa Monica Placeمركز  -4
 

ان االقامة في سانتا مونیكا تتیح لك العدید من االستمتاع بوقتك ، فان كانت مقیما في احدى فنادقھا ، فیمكنك 
االستمتاع بالتسوق من ھذا المركز الرائع ، والواقع في قلب منطقة سانتا مونیكا ، ویعد ھذا المركز من 

 .المراكز الحدیثة للتسوق ، ویضم العدید من المطاعم وھو مزیج من المحالت وسوق الحرفیین 
 
 
 

لمزید من االستمتاع 
بالتسوق ، فانھ یفتح 

 .یومیا 
 
 
 

بالنسبة للجوالت 
الحرة ، فان الخط 
 االخضر یتوقف ھنا

 )   80محطة (  
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 Citadel Outletsمركز  -5
 

الماركات العالمیة رقي وفخامھ  في نفس الوقت ، فان كنت ممن یعشقون الرقي فیمكنك زیارة ھذا المركز في 
 لوس انجلوس ، في حالة  كانت رحلتك 

 .القادمة الیھا 
 

ویتمیز ھذا المركز بان اسعار الماركات العالمیة 
 .معقولة ومناسبة جدا 

 
 

من اشھر  115ویضم ھذا المركز اكثر من 
الماركات العالمیة في العالم ، باالضافة لقاعة 

 .طعام كبیرة جدا 
 
 

 ،   Citadel Outletsمجانیة تنقلك إلى مركز Citadel Outlets Express  )  (   وھناك حافلة 
 

وذلك من المحطة المركزیة للقطار لوس 
، حیث تعیدك   Union Stationانجلوس 

 .الحافلة بعد ذلك إلى المحطة المذكورة سابقا 
 

 یفتح یومیا 
 

 . استمتع بلحظات التسوق في لوس انجلوس 
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  The Groveمركز 


