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.نطمح إلى محطة تناسب األجانب1  

محطة شين أووكبو هي محطة يعد الوصول إليها سهل نظراً إلى أنها تبعد عن محطة شينجوكو التي 
ركاب دقيقتين بخط يامانوتيه، كما تعد مناسبة للترفيه والتسوق في أيام التعد األولى عالمياً بعدد 

 اإلجازة.
  

 حيثباإلضافة إلى أنها مصممة كي تكون مناسبة لألجانب 
 يذاع فيها بعشرين لغة. 
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  علك تتذوق السفر إلى كوريا دون الحاجة إلى السفر إليها. هي مكان يج2

 
يتجمع أكثر من مائة محل كوري 

في المدينة الكورية األضخم في 
 منطقة شينجوكوتجاور العالم التي 
يمكنك أن تأكل  حيث ،من الشمال

الطعام الكوري بينما تتجول فيها 
كما يمكنك أن تشتري أحدث 

مستحضرات التجميل والبضائع 
 الكورية من داخل اليابان.

 
 

. ليست منطقة كورية فقط وإنما هي منطقة تعج بالجنسيات المختلفة3  
يوجد في الجانب الشمالي من شارع أووكبو القريب من محطة شين أووكبو منطقة تسوق  -

تجارية تدعى شارع هياكو نين تشو الثقافي أو كما أصبحت تعرف ب "الطريق الفرعي 
اإلسالمي" تعج بالكثير من األجانب. وكما أصبحت تعرف، فهي سلسلة محالت تجارية 

البالد اإلسالمية. من تعاملها مع مكونات أطعمة للمنطقة من خالل خاصاً  طابعاً  يتضف  
 

في هذه المنطقة يوجد الكثير من األندونيسيين والنباليين وأشخاص من الشرق األوسط. -  
دون )في -سندويش شاورما وشاورما ثالثة أنواع من الشاورما وهي غريين ناسكو هو محل يبيع -

، إذ يمكنك أن تختار نوع اللحم دجاج أو لحم بقر كما يمكنك أن الطاسة مع األرز( ولفائف شاورما
صلصة من بين أربعة أنواع.التختار   
 350من  ثمنهايتراوح إذ للشعور بالملل والجدير بالذكر أنها رخيصة  يفسح لك المجالال  تنوعها

ين. 400ين إلى   
يبيع الكثير من  نالك،هو أحد محالت الخضراوات الكثيرة المتواجدة ه محل خضار شينجوكو -
موجهة لألجانب، كما أن الفتته مكتوبة باإلنجليزية خضراوات والتوابل ومكونات األطعمة اللا

ساعة. 24والصينية والكورية ويعمل على مدار   
محالت تجميل وتدليك داخل بناء سكني يديرها أشخاص من ميانمار كما يوجد  وهنالك أيضاً 

مكان للصالة للمسلمين. أيضاً   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ما رأيكم أن تزوروا شين أووكبو وتتذوقوا جوها ذو الطابع الخاص؟
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