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المطاعم

المطعم مزیج من المطبخ األسیوي واالسكندنافي، یقدم األطباق 
اللذیذة التي یحبھا الجمیع. ُیعد منذ افتتاحھ في ۲۰۱٦ واحًدا من 

أھم األماكن لتناول الطعام في أوسلو. تأكد من حجز طاولتك.
.St. Olavs plass 2 :المكان

ستجد في منطقة بیسلیت ھذا المطعم المحلي كالجوھرة 
المكنونة یقدم طعام مذھل باستخدام أطیب المكونات ھذا 

الموسم. مكان مفضل بمعنى الكلمة.
.So.esgate 16 :المكان

ھذا ھو المكان المثالي لتناول وجبة الغداء وسط أوسلو. 
یقع على بعد مبنى من برومینادن، ویقدم المطعم أطباًقا 

لذیذة وشھیة من مكونات نرویجیة.
.Øvre Slottsgate 3 :المكان

HAPPOLATI

KOLONIALEN

SENTRALEN

الفنون والمعارض الفنیة

یقع ھیني أونستاد في محیط خالب على بعد ۱۰ دقائق فقط من 
مدینة أوسلو. التزم المتحف منذ ۱۹٦۸ بعرض الفن الدولي 

للنرویجیین ویضم مجموعتھ الخاصة التي تحتوي على أكثر من 
٤۰۰۰ عمالً فنًیا.

.Sonja Henies vei 31, 1311 Høvikodden :المكان

یقدم المعرض أعمال للفنانین النرویجیین الناشئین ومن منھم 
في منتصف حیاتھ الفنیة وكذلك المخضرمین منھم ویركز على 

الترویج لھم في سیاق دولي.
.Haxthausens gate 3 :المكان

ASTRUP FEARNLEY

HENIE ONSTAD

OSL CONTEMPORARY

المقاھي والحانات

حانة تمتاز بالھدوء والخصوصیة تقع وسط المدینة. تقدم كوكتیالت 
ممتازة في بیئة خضراء ومریحة. 

.Torggata 17b :المكان

حانة خمر مریحة وراقیة وال یعوزك فیھا االحساس باالسترخاء، 
.Grünerløkka تقع في

.Markveien 58 :المكان

على األرحج ھذه الحانة ھي أجمل حانات أسلو، كونھا تضم بعض 
من أفضل السقاة في المدینة الذین یقدمون كوكتیالت رائقة.

.Grønlandsleiret 15  :المكان

TORGGATA BOTANISKE 

TERRITORIET

PIGALLE 

VIGELANDSPARKEN

EKEBERGRESTAURANTEN

ر لجز ا

أماكن یجب رؤیتھا

فیجیالندسباركن حدیقة منحوتات تقع على الجانب الغربي من 
أوسلو، ملیئة بأكثر من ۲۰۰ منحوتة للنحات غوستاف فیجیالند. 
على الرغم من كونھا معلًما سیاحًیا مھًما، إال أنك ستجد بھا أیًضا 

كثیر من السكان المحلیین یتنزھون في عطلة نھایة األسبوع.
.Nobels gate 32 :المكان

یحتوي ھذا المطعم على منطقة مفتوحة مع إطاللة خالبة 
على المدینة ومضیق أوسلو. رسم المبنى الوظیفي الرس 

باكر عام ۱۹۲۹.
.Kongsveien 15 :المكان

تعد تجربة االبحار بالقارب ومعاینة بعض الجزر الصغیرة في 
مضیق أوسلو مثل النغوین أو ھوفیدویا من التجارب المثیرة جًدا، 

حتى بالنسبة للسكان المحلیین.
المكان: تأجیر قارب من منطقة أكر بریج.

HEGE AURELIE BADENDYCK
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إلى  الشامل  الدلیل 
التسوق

یعد أقدم متجر شامل في النرویج، ویقع في شارع أوسلو الفخم 
 Louis حیث یمكنك العثور على العالمات التجاریة العالمیة مثل

Vuitton وHermes وGucci وBurberry. یوفر متجر 
Steen & Strom أكثر من ٦۰۰ عالمة تجاریة لألزیاء، 
وتوجد بھ ساحة أوسلو المخصصة للطعام فقط وقاعة تجمیل 
وملعب لألطفال یضم محالت Hamleys الشھیرة في لندن.

.Nedre Slottsgate 8 :المكان

یقع ھذا المتجر في مدینة إیغر، ویضم مجموعة كبیرة منتقاة 
 Diptyqueو Byredo بعنایة من منتجات التجمیل، مثل

وLaura Mercier، والعالمت التجاریة المتخصصة مثل 
.Kjær Weissو RMS Beauty

.Eger, Karl Johans gate 23 :المكان

HEAVEN SCENT

فتح متجر Balenciaga أبوابھ من وقت قریب في أوسلو!. 
یتكون المتجر من طابقین ویوفر الھدایا من المالبس 

واإلكسوارات مًعا.
.Nedre Slottsgate 8 :المكان

BALENCIAGA 
أوسلو

منسقة أزیاء وكاتبة في مجال الموضة.
Instagram @hegeaurelie

إذا كنت تبحثین عن مالبس داخلیة جمیلة ومثیرة وعملیة ومالبس 
الشاطيء فعلیك زیارة محل Bare Philosophy في متجر 
Steen & Strøm الشامل. ستجدین العالمات التجاریة مثل 

 Stella وغیرھا من عالمات معاصرة مثل ،La Perla
McCartney وCalvin Klein بانتظارك.

.Nedre Slottsgate 8, Strøm & Steen :المكان

BARE PHILOSOPHY

متجرا Maje وSandro كالھما من متاجر السیدات التي علیك 
الذھاب إلیھا لما یمضاه من مالبس حرمي أنیقة. إذا كنت تبحثین 

عن مالبس مثالیة أو بلوزات أو سترات أنیقة بسعر معقول – فھذان 
المحالن یستحقا زیارتك.

.Øvre Slottsgate 25 :المكان

SANDROو MAJE متجرا

متجر JUICE المكان الذي تلتقي فیھ الموضة بالریاضة في 
بیئة ملھمة حًقا. یمكنك العثور على ۱۰۰ عالمة تجاریة مثل 

Nike وAdidas ، باإلضافة إلى العالمات التجاریة الحصریة 
في أوسلو، مثل Lululemon. یوفر المتجر أحدث الصیحات في 
عالم المالبس الریاضیة، إلى جانب مالبس الیوجا وأحذیة الجري.

.Karl Johans gate 23, Eger :المكان

JUICE

افتتح بیت األزیاء الفرنسي المفضل ھذا متجًرا رئیسًیا في 
أوسلو منذ وقت قریب. وقد اختار لنفسھ موقًعا رائًعا في 

شارع التسوق الواعد بأوسلو، ال تفوت زیارتھ.
.Prinsens gate 22 :المكان

ISABEL MARANT

یقع متجر Høyer Luxury في الطابق األول في إیغر، ویوفر 
أكثر من ۳۰۰ عالمة تجاریة للمرأة الواعیة بالموضة. ستجدین 

 J Wو Loeweو Fendi مجموعة كبیرة من حقائب
 ،Saint Laurentو Proenza Schoulerو Anderson

 Victoriaو Givenchy باإلضافة إلى خطوط المالبس من
.Stella McCartneyو Beckham

.Eger, Karl Johans gate 23 :المكان

HØYER LUXURY

في ھذا المتجر، توفر كل عالمة أزیاء تجاریة إسكندنافیة مفضلة 
تشكیلة واسعة من المجموعات الرجالي والحریمي على حد 

سواء. كما أن المتجر على موعد للتوسعة ھذا الخریف بالطابق 
الثاني. متشوقون لرؤیتھ.

.Øvre Slottsgate 11 :المكان

ACNE STUDIOS

متجر STEEN & STROM الشامل

 اعثر على مزید
من توصیات ھیج في

 promenaden.no

WANT MORE 
INSIDER TIPS?

THE OSLO FJORD

CITY
HALL

OSLO
CENTRAL
STATION

ھذا متحف الفن المعاصر الخاص الذي افتتح في عام ۱۹۹۳، 
وتم نقلھ إلى تیوفولمن في عام ۲۰۱۲. وقد قام بتصمیم المبنى 

الجدید المھندس المعماري العالمي الشھیر رینزو بیانو.
.Strandpromenaden 2 :المكان



BRASSERIE FRANCE

ESPRESSO HOUSE

EGER RESTAURANT & BAR

JOE & THE JUICE

JUICERY

NESPRESSO

STEAM

STEEN & STRØM FOOD COURT

W.B.  SAMSON BAKERI  & KONDITORI

XÍCH LÔ
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WWW.GLOBALBLUE.COM
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ACNE STUDIOS

BALENCIAGA

BOTTEGA VENETA

BURBERRY

FIL IPPA K

FIL IPPA K MAN

FOLLESTAD

لي) رجا ) FRED PERRY

GANNI (حریمي)

GUCCI

HERMÈS

HOPE

HØYER

HUGO BOSS

ISABEL MARANT (حریمي)

لي) رجا ) J .L INDEBERG

مفتوح)  )  KAMIKAZE

(حریمي)   KATE SPADE

LOUIS VUITTON

MAJE (حریمي) 

 MARC JACOBS (حریمي)

MICHAEL KORS

MULBERRY

RAG & BONE

SAINT LAURENT (حریمي)

 SANDRO

 TIGER OF SWEEDEN

VINCCI

ZADIG & VOLTAIRE

مفتوح)  )  ZARA

EGER SHOPPING GALLERY

STEEN & STRØM DEPARTMENT STORE
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متجر شامل

۱

المجوھرات والساعات

ل طفا أل ا

الجمال

األزیاء واالكسسوارات

الكتب

المتاجر الشاملة

األغراض الریاضیة

الطعام والشراب

یقع ھذا الحي الفرید من نوعھ في قلب مدینة أوسلو 
التاریخیة، بالقرب من بعض الفنادق الفاخرة والمعالم 
السیاحیة الشھیرة مثل أكیرشوس فیستنینغ، حیث أنت 

على موعد مع أروع تجارب الطھي في المدینة.

تفضل بزیارة promenaden.no أو اختبر اإللھام في 
promenaden@ على موقع إینستاجرام.

حي األزیاء

یعد برومینادن بمثابة مركز النشاط للباحثین عن الفخامة 
واألزیاء وأسلوب الحیاة في النرویج. تضم المنطقة بسیاقھا 

التاریخي الجمیل كل ما تحتاجھ خزانة مالبسك.

انھا موطن المتاجر العالمیة الرائعة والفخمة والمعاصرة، 
فضالً عن متاجر األزیاء الشاملة متعددة العالمات 
التجاریة مثل Høyer في إیغر شوبینغ غالیري 

وSteen & Strøm، حیث یضم ھذا المعلم قسم للجمال 
وصالة للطعام عریقین. 

مرحبا بكم في برومینادن!

مرحًبا بكم في برومینادن!

التسوق الحر (معفى من الضرائب)

إذا كان لدیك أي استفسارات أو كنت غیر متأكد مما یجب علیك 
القیام بھ، اسأل موظفینا للحصول على المساعدة بمنتھى البساطة.

إذا كنت تقیم خارج دول النرویج والسوید والدنمارك وفنلندا، 
یمكنك المطالبة باسترداد نسبة تصل إلى ٪۱۹ 

من ضریبة القیمة المضافة التي دفعتھا على مشتریاتك في 
النرویج. یتم تضمین الضریبة دائًما في المجموع الكلي 

عند التسوق في النرویج. ھذا سھل للغایة وسیسعد موظفونا 
للغایة بمساعدتك في ملء نموذج اإلقرار الضریبي 

الخاص بك.

مواقع شركة
GLOBAL BLUE

إلیك الطریقة

• تذكر أن تطلب من شركة Global Blue استرداد 
الضرائب عند االنتھاء من المعاملة، ستتلقى إیصاالً 

مطبوًعا مع ختم المتجر وتوقیع البائع.
• امأل النموذج بالمعلومات من واقع جواز سفرك.

• احضر بضائعك إلى مقر Global Blue السترداد 
الضرائب مع اإلیصال الذي حصلت علیھ.

مركز مدینة أوسلو
مقر Global Blue السترداد األموال بمتجر

 Steen & Strøm الشامل بالدور األرضي، نیدر 
سلوتسغیت ۸، بجوار مدخل متجر غوتشي.

ساعات العمل: من االثنین إلى السبت ۱۱:۰۰ صباًحا 
حتى ۱۷:۰۰ مساًء. مغلق یوم األحد.

االتصال: الھاتف ۰٦۹ ۰۱ ٤٥٦ ٤۷+

مطار أوسلو غاردرموین
خدمة عمالء Global Blue، قاعة المغادرة.


