Zakupowa uczta

Jak dojechać

Nieopodal zabytków i obiektów kulturalnych
centrum Berlina, około 20 minut na północ od miasta
znajduje się centrum handlowe Designer Outlet
Berlin. Designer Outlet Berlin posiada ofertę ponad
100 różnych marek w 85 sklepach oferujących
produkty znanych projektantów, biżuterię, akcesoria,
eleganckie meble czy też modną odzież sportową.
Przez cały rok oferujemy od 30% do 70% zniżki w
stosunku do rekomendowanych cen detalicznych na
wszystkie marki.

SAMOCHEM Z BERLINA

Zatrzymaj się na pyszny lunch serwowany na
naszym pięknym placu lub zakończ zakupy filiżanką
przepysznej kawy i kawałkiem ciasta.

Klub Przywilejów
Zyskaj więcej w naszym Klubie Przywilejów.
Subskrybuj newsletter Designer Outlet i korzystaj z
atrakcyjnych ofert VIP całkowicie za darmo.
– Zaproszenia na otwarcia sklepów i prywatne
WYPRZEDAŻE
– Karty uprawniające do 10% zniżki jako prezent
powitalny lub urodzinowy (wyłącznie przez e-mail)
– Regularny newsletter z najnowszymi ofertami
i promocjami
– Wyłączne zaproszenia na otwarcia i inne
wydarzenia
Wszystkie nowe zgłoszenia mają szansę na
wygranie kuponów zakupowych o wartości 100 Euro
w ramach naszej comiesięcznej loterii. Wystarczy się
zarejestrować na stronie designeroutletberlin.de.

Klub dla dzieci Panda
Podczas gdy dorośli przechadzają się po centrum
Designer Outlet Berlin, maluchy mogą się bawić na
całego w klubie dla dzieci Panda, szalejąc w dżungli
lub nurkując w basenie pełnym kolorowych piłek.
Dowiedz się więcej na stronie
designeroutletberlin.com.

Godziny otwarcia
Pon – Czw 10:00 – 19:00
Pt - Sob 10:00 – 20:00
Niedziele i święta - nieczynne

*w stosunku do sugerowanej ceny detalicznej

Jedź Heerstraße na B5 w kierunku Spandau
do granicy miasta, kontynuuj do zjazdu
Designer Outlet Berlin.

SAMOCHODEM Z POCZDAMU
Z Poczdamu jedź obwodnicą Berlina w kierunku
zachodnim (A10) do zjazdu Berlin-Spandau B5,
kontynuuj do zjazdu Designer Outlet Berlin.

TRANSPORTEM PUBLICZNYM
Z Berlina (Südkreuz, Potsdamer Platz, Hauptbahnhof,
Jungfernheide, Spandau) weź pociąg regionalny RE4
w kierunku Rathenow, wysiądź na stacji kolejowej
Elstal. Przed stacją wsiądź w autobus numer 662 w
kierunku Wustermark/Falkenrehde, bezpośrednio do
głównego wejścia centrum Designer Outlet Berlin.
Z Poczdamu, jedź pociągiem regionalnym RB21 w
kierunku Wustermark i wysiądź na stacji Priort. Przed
stacją wsiądź w autobus 662 w kierunku Bahnhof
Elstal bezpośrednio do głównego wejścia centrum
Designer Outlet Berlin.
Z Havelpark, autobus 663 jedzie bezpośrednio do
centrum Designer Outlet Berlin.
Rozkłady jazdy znajdują się na stronie havelbus.de.

Adres
Designer Outlet Berlin
Alter Spandauer Weg 1
14641 Wustermark OT Elstal
Telefon: +49 (0) 33 234 - 90 40
Fax: 		 +49 (0) 33 234 - 90 420

DesignerOutletBerlin.de
facebook.com/DesignerOutletBerlin

JUŻ DZIŚ ZAPLANUJ SWOJĄ
WIZYTĘ I ODKRYJ BERLIŃSKIE
CENTRUM DESIGNER OUTLET.
ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI
NA TEMAT DOSTĘPNYCH MAREK
ORAZ LOKALIZACJI SKLEPÓW,
KLIKNIJ TUTAJ

