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عند الحدیث عن السفر البد من الحدیث عن 
التسوق ، فالتسوق التوائم الفعلي للسیاحة 

 خاصة في الشرق االوسط .
 

ال نزال ال نتذكر بان احدا ذكر  رحلتة دون ذكر 
التسوق فیھا ، فالتسوق عطر السیاحة ، ذلك ال 

یعنى التركیز علیھ بل یعنى بانھ النقطة المضیئة لختام رحلتك الرائعة ، فھو نقطة اخر السطر التي البد منھا لتصبح 
 رحلتك متكاملة .

 
البلد الذي نسلط علیھ الضوء الیوم ھو فیتنام ، وتعتبر فیتنام من المدن الجیدة للتسوق فیھا ، ویمكنك قضاء اوقات 

تسوقیة ممتعة في فیتنام ، فتتوفر بھا المشغوالت الیدویة باالضافة لالقنعة المضحكة ، والمالبس الفیتنامیة التقلیدیة 
 (المصنوعة من الحریر ) باالضافة لالغطیة السریر (اللحاف ) فھي متوفرة في فیتنام وبجودة عالیة جدا .

 
 وحدیثا تم افتتاح العدید من مراكز التسوق الكبرى في فیتنام ، ویمكنك مشاھدتھا وانت تتجول في مركز المدینة .

 
 ونذكر منھا 

 
 Ben Thanhسوق  

 
یقع ھذا السوق القدیم 

في مركز سایغون ، 
وھو مقصد اغلب 

الجوالت السیاحیة ، 
للتسوق منھ فقط  علیك 
بالجدال للحصول على 

السعر الذي تریدة ، كما 
علیك االحتیاط لجیوبك 

 الخلفیة .
 
 
 

 انظر الخریطة .
 
 

  

 التسوق 
 

Shopping in Saigon 
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 Mai Handicraftsمحل  
 

ھذا المحل الرائع یحتضن بین ثنایاه 
المشغوالت الیدویة والسیرامیك ، اما 

اسعارة فجیدة ، وسلعة ذات  جودة عالیة 
، ویرجع ریع ھذا المحل لالطفال 

 المتشردین .
298Nguyen Trong Tuyen St  - 

Tan Binh District 
 

www.maihandicrafts.com 
 
 

Mekong Quilts 
 
 

ویعود  2001تم افتتح ھذا المحل في عام 
ریعھ للفقراء ، وھو یحتوي على سلع 

متنوعة ، ویتمیز باغطیة االسره 
 (اللحاف ) ذات  الجودة العالیة .

 
 

www.mekong-quilts.org 
 
 
 
 
 

Diamond Plaza 
 
 
 

من المراكز الكبرى ، ویقع خلف كنیسة 
نوتردام ویمكنك مشاھدة جمیع السلع ، 

 Foodكما یحتوي ھذا المركز على 
Court    وان كان المركز اسعار بھ ،

مرتفعة قلیال  اال انھ في منتھى الروعة 
 وذو جودة عالیة . 
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 Tax Department Store 

 
 

من المراكز الرائعة لشراء الھدایا ، فھو یحتوي على 
بوجود سوبر ماركت و  2طوابق ، ویتمیز الطابق  4

Food Court   اما الطابق االخیر فیحتوي على ،
مقھى ذو اطاللة مذھلة على مدینة ھوشى منھ ، 

 فیمكنك االستمتاع بھذه االطاللة التي ال تقاوم .
 
 

 انظر الخریطة .

 

 

 


