
أفضل 10 شوارع للتسوق حول العالم

د من أرق ار فريري ، كولماركت ، فيا مونتينابوليونطريق أورشارد ، روا أوس
شوارع التسوق الت تحظ بشعبية كبيرة بين السياح. الثير من المسافرين ، األجانب
أو المحليين ، بما ف ذلك التسوق ف مسار الرحلة والعديد منهم ليس فقط بعض الهدايا
التذكارية.الموضة والمجوهرات والعديد من السلع الفاخرة غالبا ما تون ف القائمة.
.تقدمه مجلة السياحة عل انه أهم الشوارع الشهيرة ف مجال سياحة التسوق

شارع ريجنت ، لندن

أصغر من شارع أوكسفورد ، منافسه المباشر ، ولن عل عس ذلك ، تم تأسيس شارع ريجنت بهدف أن يصبح شارعا تجاريا.
الذهاب للتسوق أو تصفح ببساطة ف إضافة أخرى إل الشارع ه أكثر أناقة وحصرية من السابق ، فإن الهندسة المعمارية ف
واحد من متاجرها ال 100 ، بعضها مثير لالهتمام مثل واحد مخصص ألبل (أول ف أوروبا) أو هامليز ، أقدم وأكبر لعبة
.متجرألعاب ف العالم

كولماركت ، فيينا

حول الرومان هذا المان إل واحد من الطرق الرئيسية ، وبعد عدة سنوات ، اختارت شخصيات مثل موتسارت ، هايدن أو
شوبان  هذا الشارع ألقامتهم. ولن ربما كان صاحب المجوهرات المليين الذين عاشوا هنا هو ما جعل كولماركت الشارع
األكثر تميزا ف العاصمة النمساوية. إن التجول حول نوافذ المتاجر المشرقة ف تيفن  أو شوبارد ، أو بين المحالت التجارية

النمساوية مثل جادنر أو سشولين ، مع إطالالت عل قبة قصر هوفبرج ، هو منظر رائع.

طريق أورشارد ، سنغافورة

كيف ترغب ف دخول أحد أكبر مراكز التسوق ف العالم ، عل مساحة أكثر من 800،000 متر مربع؟ هذا ما ستجده ف شارع
أورشارد ، وهو أكبر شارع ف العاصمة والذي يتاجر ف مزارع األوركيد (ومن هنا جاء االسم) لحديقة حصرية مخصصة لألزياء ،
، Tangs ا ، ومراكز التسوق المخضرمة ، مثلا حيويمع أكثر من 5000 منشأة. هنا ، تخلق المنحوتات والواجهات الزجاجية جو

.منطقة مستقبلية مع معرض فن وه ، ION Orchard تشارك الطريق مع الوافدين الجدد مثل

طريق نانجينغ ، شنغهاي

يعد شارع نانجينغ أحد أكبر شوارع التسوق حول العالم ، وهو عبارة عن جنة تسوق واسعة تبدأ ف وسط شنغهاي ، وتمتد من
الشرق إل الغرب. يبدو تاريخ هذه المدينة الصينية نابضاً بالحياة واالزدحام ، عبر 6،340 كيلومترا مربعا ، من الشيوعية والثورة
الثقافية ، إل الغرابة الفاسقة الت عاشتها البالد ف عشرينيات القرن العشرين ، وستتمن من إعادة النظر فيها من خالل مشاهدة

اضواء النيون. . مقسمة إل جزئين ، الشرق والغرب (األخير يركز عل الجانب األكثر فخامة) ، والتالوج التجاري لهذا الطريق
ياد يون بال نهاية ، ويمنك حت الدخول إل سوق مزيف ‐ مع النسخ المتماثلة من الفترة ‐ للعثور عل الحرير أو الخزف

.وكل حين يمارس الجيران تاي تش .األصيل ، أو العناصر الجديدة من فيرساتش



جينزا ، طوكيو

باإلضافة إل كونها واحدة من أكثر المناطق المعترف بها عل هذا الوكب ، فإن جينزا ، أحد أفخم شوارع طوكيو ، تمله بعض
الخصائص اليابانية ، مثل المحالت المتخصصة ف القبائل الحضرية: عشاق األنيم ، لوليتا القوطية ، الخ ... وكل شء يمنك

تخيله حول مستقبل اإللترونيات. المبان ، الت صممها المهندسون المعماريون مثل رينزو بيانو (المسؤولة عن شركة ميزون
العالم هذا الح البهجة إل يضف ، (GAP's signature مبن) Kume Sekkei هيرميس الرائدة) ، أو

عبر مونتينابوليون , ميالن

ف شمال شرق ميالن ، تزارقصور مونتينابوليون ( أو مونت نابو ) من قبل بعض الشخصيات العامة  ، مثل فيردي (يقال إنه
مولف نابوكو الشهيرة ،  مقطوعه األوبرا الشهيرة ف هذه المنطقة) ونابليون نفسه،ومنه يأخذ المان اسمه. لن هذا الطريق
أزياء حيث يبدو موظفو المتاجر حت وهو ح ، Quadrilatero della Moda األنيق هو اليوم العمود الفقري لح اإليطال

كعارضين.

روديو درايف ، لوس أنجلوس

يعرف أي شخص مطلع عل فيلم "Pretty Woman" الشهير لجوليا روبرتس هذا الشارع ، موطن Giorgio Beverly Hills و
Gucci. إنه شارع تسوق يعشق الموضة لدرجة أنه يمتلك مسيرة خاصة به مع لوحات برونزية ، و Walk of Style ، وتريم

معلمو األزياء.

الشانزليزيه ، باريس

يتجل التراث التاريخ ف شارع يحتف فيه كل شء: من الخطب السياسية إل المسابقات الرياضية (ينته سباق فرنسا
للدراجات هنا). ولن إذا كان الشانزليزيه مشهوراً بشء ما ، فهو بالنسبة لماراثات التسوق الخاصة به. ف مسار المش الذي

يبلغ طوله كيلومترين والذي يفصل Place de la Concorde عن Arc of Triumph ، يمنك العثور عل متاجر رئيسية رئيسية
Gucci و Dior و Cartier ذلك غيرها من المؤسسات الشهيرة ، بما ف باإلضافة إل ، .Tiffany & Co أو Louis Vuitton مثل

و Valentino و أو حت فيراري ، الت اختارت هذا الموقع لبوتيها. باإلضافة إل ذلك ، يجعل الشارع األمور مريحة: خدمة الواي
فاي المجانية والشارع يصبح منطقة للمشاة ف أول يوم أحد من كل شهر.

ميونج دونج ، سيول

وفقا لمصنّع مستحضرات التجميل ، تنفق النساء الوريات ضعف ما تنفقه نساء العالم عل مستحضرات التجميل . مع هذه
األرقام ، ليس من المستغرب أن نرى أن ميونج دونج ، المنطقة التجارية البرى ف العاصمة الورية الجنوبية ، ه جنة لمراكز
بير ، وأبرز المتاجر و المتاحف والمبانجانج نام ، المنطقة التجارية األخرى ، حيث النشاط ال التجميل. بجانب البيئة الغربية ف
التاريخية والجواهر المعمارية ف خدمة هذا الحب غير المشروط للجمال

Bahnhofstrasse ، زيوريخ

ولعل ترجمتها الحرفية ، "شارع محطة السك الحديدية" ، ال تقدم فرة عن الرفاهية غير العادية الت يمن العثور عليها ف 1.4 كم
العالم. منذ أن وصل إل شوارع التسوق ف ومع ذلك ، عادة ما يتصدر هذا الشارع التجاري أغل .Bahnhofstrasse من شارع



الوجود (ف عام 1864 ، عندما تم هدم تحصينات المدينة) ، فإنه يوفر مسيرة أنيقة من المحطة المركزية إل البحيرة ، والتوقف
ف أكبر بنين من البالد ، والحلويات الرائعة ‐ Sprüngli - و بالطبع ، والوصول إل جميع معارض األزياء والمجوهرات

البري.
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