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التسوق في زنجبار مثیر لالھتمام فیمكنك ممارسة حرفة التخفیض في ھذه االسواق فاذا لم تكن تجید 
 ذلك فیمكنك اخذ دورات مجانیة في ھذه االسواق .

 
 

الشلن التنزاني والدوالر االمریكي ھما  االفضل لالستخدام في التسوق ، االفضل ان یكون في حوزتك 
الشلن التنزاني والعمالت الصغیرة للدوالر االمریكى ، بعض المحالت اذا كانت العملة التي تتسوق 

 بھا الشلن فاالسعار سوف تكون اقل .

 
 

 التسوق في زنجبار 
 

Shopping in Zanzibar 
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 ماذا تشتري في زنجبار 
 افضل التسوق ھو شراء الكانجا 

 راجع الكانجا 
كما یوجد الكثیر من المصنوعات الیدویة والتوابل  وكذلك النحاس ، باالضافة للرسومات االفریقیة 

Tinga– Tinga     . واالكسسوارات ، 

 
 افضل االماكن للتسوق 

 
إلى  Gizengaافضل االماكن لبدا التسوق ھو شارع 

 Hurumziشارع 
 

 انظر الخریطة . 
 

 

Tinga    Tinga 
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 االفضل عدم استخدام البطاقة االئتمانیة للتسوق في زنجبار .

 
 مركز نوصى بھا للتسوق في زنجبار 

Zanzibar Gallery  
 
 

 لمزید من المعلومات 
www.zanzibargallery.net 

  Gizenga شارع 
یمكنك العثور ھنا على افضل المصنوعات  

الیدویة ، والمصنوعات الخشبیة وكذلك التحف 
 واالقمشة .

 انظر الخریطة . 
 
 
 
 
 

The Beautiful  eyes  
 
 

اذا كنت تعشق الصور 
القدیمة فیمكنك ھنا العثور 

 على اكثر الصور تمیز .
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزید من المعلومات ;

www.thebeautifuleyes.com/ 
 

 

Zanzibar Gallery 

 

The Beautiful  eyes  
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Moto Handicrafts 
ھذا المكان یمكن القول بان السیطرة علیھ 

كاملة للمرأة حیث یباع فیة السعف 
والخیزران والسجاد الصغیر وجمیع اللوازم 

 النسائیة . 
 

 
 
 
 
 
 

Upendo Means Love 
یمكنك العثور ھنا على اقمشة الكانجا االكثر  

تمیز في زنجبار وكذلك االقمشة المناسبة 
 للمالبس االوروبیة .

Kanga Kabisa  
جید جدا لالطفال فیمكنك العثور على افضل 

 المالبس وبالوان رائعة . 
 لمزید من المعلومات 

www.kangakabisa.com 
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Memories Of Zanzibar 
 

ھذا المحل من المحالت القدیمة 
المشھورة للبیع المجوھرات 

 والنحاس .

 

 

 

 The Beautiful Eyes 

Moto Handicrafts 

Gizenga  شارع 

Hurumzi  شارع 
Memories of 

Zanzibar 

Zanzibar Gallery  

 بیت العجایب 

Kanga 
Kabisa  

Map of shopping in Zanzibar                           خریطة  تسوق 


