211 TOP DESIGNER

MERKEN VOOR

OUTLETPRIJZEN
love fashion, adore life

Beleef een buitengewone
shoppingervaring
Gelegen in het hart van een uitzonderlijk
architectonisch complex, daar waar de grenzen
van België, het Groothertogdom Luxemburg
en Frankrijk elkaar kruisen, ligt McArthurGlen
Luxemburg met 100 designer merken tegen
outlet prijzen*, waaronder prêt-à-porter voor
mannen, vrouwen en kinderen, outdoor
kleding & sportkleding, schoenen, bagage &
lederwaren, sieraden en schoonheidsproducten,
interieurdesign artikelen en accessoires.
In een sfeer van ruimte en licht, die zowel helder,
fris als gezellig is, met gevoel voor gastvrijheid,
zult u in de McArthurGlen Designer Outlet
Luxemburg alle ingrediënten ontdekken voor een
geslaagde dag en een onvergetelijke uitstap.
Wanneer u bij ons op bezoek komt, vindt u altijd
heel gemakkelijk wat u wenst en aan de meest
aantrekkelijke prijzen. We doen er alles voor
om u het beste van de mode te bieden, met
overeenstemmende kwaliteitsservice.
Kom uw hart ophalen in McArthurGlen
Luxemburg. Het complex werd ontworpen
met al onze klanten in het achterhoofd.

Waar kunt u ons vinden?
MET DE AUTO
Op de autosnelweg E411/E25 (BrusselLuxemburg of Luxemburg-Brussel), neem afrit 32
(Weyler) en volg de borden richting "Aubange
Longwy".
GPS coördinaten: Lengte: 05 graden 48’30’ /
Breedte: 49 graden 36’29’

Extra openingsdagen
Zondag 24 juni • Zondag 1 juli (solden)
Zondag 8 juli (solden)

Schrijf in op onze nieuwsbrief
Geniet van een buitengewone winkelervaring
en profiteer van speciale aanbiedingen:
– ontvang een -10% bonuskaart**
– blijf op de hoogte van alle laatste nieuwtjes
omtrent het winkelcentrum
– u wordt als eerste geïnformeerd over alle
exclusieve aanbiedingen
– ontvang uitnodigingen voor private uitverkoop

Contacteer ons
McArthurGlen Designer Outlet Luxembourg
199 Route d’Arlon – B-6780 Messancy – België
Tel: +32 (0) 63 23 00 40
Fax: +32 (0) 63 23 00 49
accueil.luxembourg@mcarthurglen.com

En er is meer
Voor verdere informatie over onze 20 outlets over
heel Europa, surf naar mcarthurglen.com
*Verlaagde prijzen in vergelijking met de aanbevolen
prijzen van voorgaande seizoenen.
**Zie voorwaarden in de deelnemende winkels.

mcarthurglenluxembourg.com

MET DE TREIN
Vanaf het treinstation Arlon, neem bus nr. 86
naar Rodange, Lamadelaine. Verlaat de bus
bij de halte rechtover het grootwarenhuis Cora.
Vanaf het treinstation Messancy, neem bus nr.
72 naar Saint-Léger. Verlaat de bus bij de halte
rechtover het grootwarenhuis Cora.

MET DE BUS
Buslijnen: 72, 73, 76/1, 83, 85, 86, 167a,
1011
Voor meer informatie over bussen:
http://www.infotec.be

Openingsuren
Van maandag tot zondag 10u – 19u

PLAN VANDAAG UW BEZOEK
EN ONTDEK LUXEMBOURG
DESIGNER OUTLET ZELF.
RAADPLEEG ONZE LIJST MET
MERKEN EN WINKELS HIER

