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 by Muffet   

Floh Markt 

"Haggler's Dream"

If your idea of a perfect outing is haggling down prices as unique flea

markets, you have met your match with the Floh Markt near the

Naschmarkt and the Kettenbrückengasse. The flea market is set-up with

vendors and crafters from all walks of life, some selling quality, authentic

wares while others try to convince you their knock-offs are the real deal.

The market street is reminiscent of an Eastern European gypsy market

which adds to its charm and excitement. From books to antiques to knock-

off designer handbags, you can leave here with anything under the sun!

 www.flohmarkt.at/  Linke Wienzeille, Viena

 by Associated Fabrication   

Maja Tauschboutique 

"Socially Aware Thrift Shop in Vienna"

Maja Boutique is a fashionable thrift shop in Vienna. It has a great

selection of good quality clothes and accessories for men, women and

children. The decor was designed with Feng Shui in mind, so you will find

a pleasant atmosphere. The staff is friendly and trained to identify which

style and color fits you best. This boutique has an important philosophy:

they only accept goods that are proven to not be made by child labor. This

store has clothing from all the leading worldwide brands as well as sports

equipment and even toys.

 +43 1 212 4174  www.maja.at/  office@maja.at  Rotensterngasse 30, Viena

 by Ethan Prater   

Naschmarkt 

"Um estonteante mercado de comidas com ua

atmosfera viva."

Fundada em 1916, este enorme mercado de comidas sempre atrai

multidões enormes e tem uma atmosfera animada. Construído sobre uma

longa esplanada sobre o rio, é um lugar maravilhoso para passear, olhar, e

comprar uma interessante variedade de comidas de diferentes lugares.

Quando você se aproxima de Karsplatz, a maioria dos seus artigos estão

em oferta. Carnes de primeira qualidade, peixes, e barracas de venda se

organizam neste lugar que é onde os cidadões economicamente estáveis

esbanjam comprando alimentos caros. Misturado com este ingredientes

de gourmets estão diversos bares de suco a mais famosa banca de

sauerkraut ( comida alemã) da cidade. Indo um pouco mais para baixo do

mercado, o cenário muda para especiarias chinesas e indianas. Um ícone

desta seção é o Eisernen Zur Zeit, um bar com estilo pagoda bastante

excêntrico que atrai uma clientela de semelhante características. O

Schleifmühlgasse atravessa o mercado aqui e as barracas neste ponto já

começam a cobrar preços mais modestos por seus produtos.

 +43 1 211140  www.wienernaschmarkt.eu/index.ht

ml

 Reserlgasse, Between Getreidemarkt

and Kettenbrücke, Viena

http://www.flickr.com/photos/calliope/6997361433/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/pt/vienna/708699-floh-markt
http://www.flickr.com/photos/associatedfabrication/3555244468/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/pt/vienna/912735-maja-tauschboutique
http://www.flickr.com/photos/eprater/3810883372/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/pt/vienna/330676-naschmarkt


 by michaelvito   

Humana 

"O mais barato possível"

Você irá precisar de algum tempo para encontrar uma boa peça aqui, mas

às vezes realmente vale a pena! A loja oferece roupas para mulheres,

homens e crianças, empilhados em várias prateleiras. Para além das

coisas habituais, você pode encontrar biquínis, macacões,ou calças dos

anos 70. Há uma explicação para a enorme quantidade de roupas: muitas

pessoas se livram de suas roupas colocando-os em uma das coletoras

"Humana" que são espalhados ao redor da cidade. A empresa

supostamente oferece apoio a projetos humanitários em países em

desenvolvimento com parte de seus lucros. Uma fica na Mariahilfer

Straße.

 +43 1 713 3559  www.humana.at/  info@humana.at  Wiedner Hauptstraße 23,

Viena

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Barato e moderno."

Desde sua abertura, em Viena, são um notável sucesso. Várias agências

estão localizadas na Mariahilfer Straße. Caminhando por esta rua, você

começa a ter a impressão de que todos tem uma sacola da H & M . Suas

roupas são principalmente para jovens, estão sempre na moda com

preços imbatíveis. A qualidade é ok, mas você não pode esperar que os

produtos durem eternamente. Mas de qualquer forma na próxima

temporada haverá uma nova tendência de moda! Há departamentos para

os homens, mulheres (incluindo os tamanhos grandes, e para grávidas) e

crianças. Mais sucursais em Kärntner Straße, Lugner City e SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Viena
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