
افضل افضل 55 من موالت الكويت الموصى بها من موالت الكويت الموصى بها
لكويت كويتا ل ا

 

تتمتع السياحة في الكويت بالعديد من عوامل الجذب السياحية التي تجعلها وجهة مميزة للكثير من
السّياح كما انها تحتضن مجمعات عصرية ضخمة للتسوق الى جانب المنتجعات والفنادق الفاخرة

 

افضل فنادق الكويتافضل فنادق الكويت

جمعنا لكم في هذا التبويب باقة من فنادق الكويت الموصى بها والمجّربة من الزّوار العرب ..اقرأ المزيد

 

 

�اين وجهتك ؟
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افضل موالت الكويتافضل موالت الكويت

نستعرض لكم في هذا المقال مجموعة من اسواق الكويت تتضمن مجمعات الكويت الجديدة وغيرها

 

االفنيوز مول الكويتاالفنيوز مول الكويت

االفنيوز الكويت هو واحد من اشهر موالت الكويت وهو اكبر مجمع في الكويت على االطالق، يقع
في منطقة الري الصناعية وعلى امتداد طريق الدائري الخامس، تم افتتاحه عام 2007 ويضم مجموعة

كبيرة من المتاجر ألشهر الماركات التجارية العالمية اضافة الى العالمات التجارية المحلية

يضم المجمع ايضًا العديد من المطاعم العالمية ويوفر مراكز ترفيهية لالطفال والشباب

ساعات العمل:ساعات العمل:

10:00 ص – 12:00 ص

 

 

 

https://www.urtrips.com/kuwait-shopping-malls/


مارينا مول الكويتمارينا مول الكويت

من افضل مجمعات الكويت يقع على ضفاف الخليج العربي في منطقة السالمية بالكويت ويضم العديد
من الماركات العالمية مثل اتش أند ام واديداس واوستين ريد وغيرها الكثير باالضافة الى مطاعم الوجبات

السريعة العالمية ودور السينما ومرافق الترفيه

ساعات العمل:ساعات العمل:

09:00 ص – 11:30 م

 

 

 

سوق السالمية بالكويتسوق السالمية بالكويت

من اشهر اسواق الكويت وهو مجمع تجاري كبير يضم كل ماتحتاجه االسرة من مستلزمات بما في ذلك
المالبس واالحذية ألشهر الماركات التجارية وغيرها الكثير، يتميز السوق بأسعاره المناسبة لذلك يعد

من موالت الكويت االكثر ازدحامًا

ساعات العمل:ساعات العمل:

https://www.urtrips.com/kuwait-shopping-malls/


09:00 ص – 11:00 م

الموقع االلكتروني: هنا

 

 

 

الفنار مولالفنار مول
من افضل مراكز التسوق في الكويت يقع في السالمية شارع سالم مبارك بالقرب من المارينا مول ويضم
مجموعة من افضل العالمات التجارية في مختلف المجاالت، يعتبر المجمع من افضل االماكن التي تتوفر

فيها المطاعم واالماكن الترفيهية كدور السينما والعاب االطفال

ساعات العمل:ساعات العمل:

10:00 ص – 11:00 م

الموقع االلكتروني: هنا

 

http://www.souk-salmiah.com/web/index.php?lang=en
https://www.urtrips.com/kuwait-shopping-malls/
http://www.alfanarmall-kw.com/


 

 

مول بوليفاردمول بوليفارد

من افضل مجمعات الكويت ، يتميز المجمع بتصميمه الذي يجعل منه وجهة للنزهات العائلية والتسوق
في آن واحد حيث يضم اضافة الى خيارات التسوق الواسعة، بحيرة واسعة وحديقة نباتية وقرية للمطاعم

ومرافق رياضية وصحية الى جانب مدينة لاللعاب

ساعات العمل:ساعات العمل:

10:00 ص – 11:00 م

الموقع االلكتروني : هنا

 

 

https://www.urtrips.com/kuwait-shopping-malls/
http://boulevard.com.kw/
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مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:مقاالت قد تهمك ايضاً في الكويت:

افضل افضل 1010 من فنادق الكويت الموصى بها من فنادق الكويت الموصى بها

افضل افضل 1616 من االماكن السياحية في الكويت من االماكن السياحية في الكويت

افضل افضل 55 مطاعم في الكويت مطاعم في الكويت

افضل افضل 55 موالت في الكويت موالت في الكويت

اهم اهم 77 نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت نصائح قبل استئجار سيارة في الكويت

 

بها”” الموصى  لكويت  ا موالت  من  بها  الموصى  لكويت  ا موالت  من  ONE THOUGHT ONONE THOUGHT ON  ““افضل افضل 55 

ردAT 8:34 2018-03-19 ص

:says ابتسام عبداهللابتسام عبداهللا
رائعة الكويت هل نحتاج الى تاشيرة دخول وكم تكلفتها وماهى شروط منحها للسائح

العربي وهل تتوفر فيها فرص عمل
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اترك تعليقاً اترك تعليقاً 

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكتروني. الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *

التعليقالتعليق

االسم االسم **

البريد اإللكتروني البريد اإللكتروني **

الموقع اإللكترونيالموقع اإللكتروني

التعليق ال  ـ التعليقإرسـ ال  ـ إرسـ



لمقاالت ا لمقاالتأحدث  ا أحدث 

افضل 4 من شقق لاليجار في اربد االردن موصى بها 2019

افضل 4 انشطة في مول السعودية بأملج

افضل 7 من فنادق المهبولة الكويت موصى بها 2019

افضل 7 من فنادق حولي الكويت الموصى بها 2019

اين تقع تبليسي والمسافة بينها وبين اهم مدن جورجيا

اين تقع شنغهاي والمسافات بينها واهم مدن الصين السياحية

تقرير عن فندق جراند بالزا روما

تقرير عن فندق هيلتون روما

افضل 3 انشطة عند زيارة قلعة العقبة

افضل 6 من فنادق السالمية الكويت موصى بها 2019

افضل 9 من فنادق الكويت على البحر موصى بها 2019

افضل 5 انشطة عند زيارة المسجد االعظم بالجزائر

التعليقات
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