 100من ماركات

مصمميك

املفضلني
بخصومات تتراوح
بني %70-30
حب املوضة وعشق احلياة
االسترسال التام في التسوق

وسائل النقل العامة

ال يقع مركز تسوق ديزاينر أوتلت برلني بعي ًدا عن املواقع التاريخية
والثقافية في قلب برلني ،كما يقع املركز على بعد  20مترًا تقري ًبا
من شمال املدينة .يقدم مركز تسوق ديزاينر أوتلت برلني مجموعة
متنوعة من املاركات تزيد عن  100ماركة منتشرة في  80متجر،
بد ًءا من ماركات كبار املصممني واجملوهرات واإلكسسوارات ووصوال ً
إلى املالبس املنزلية األنيقة واملالبس الرياضية احلديثة .ويقدم مركز
التسوق خصومات تتراوح بني  %30إلى  %70طوال العام على جميع
املاركات مقارنة بسعر التجزئة املعروض.
شهيا من البيتزا الرائعة أو اختتم يوم التسوق
توقف لتناول غدا ًء
ً
بتناول الكعك والقهوة اللذيذة.

من بوتسدام ،استقل القطار اإلقليمي رقم  RB21املتجه إلى
فاستيرمارك ثم قم بالنزول في محطة قطار بريورت .من أمام
محطة القطار ،استقل احلافلة رقم  662املتجهه إلى محطة
إلستال إلى املدخل الرئيسي ملركز تسوق ديزاينر أوتلت برلني.

نادي الشخصيات الهامة
احصل على املزيد من خالل نادي كبار الشخصيات .قم بالتسجيل
في خدمة الرسائل اإلخبارية اخلاصة مبركز تسوق ديزاينر أوتلت
واستفد من العروض اجلذابة املقدمة لكبار الشخصيات .مع العلم
بأن هذه اخلدمة مجانية.
 إرسال دعوات حلضور فعاليات البيع اخلاصة والتسوق اخلاصةبكبار الشخصيات
 بطاقة خصم بقيمة  %10لعيد ميالدك (عن طريق البريداإللكتروني فقط)
 رسالة إخبارية دورية بها أحدث العروض واألنشطة الترويجية– دعوات خاصة حلضور حفالت االفتتاح واملناسبات
هناك فرصة أمام جميع التسجيالت اجلديدة للفوز بكوبون
مشتريات بقيمة  100يورو كجزء من سحب اجلوائز الشهري .فقط
قم بالتسجيل في .designeroutletberlin.de

من برلني (من محطة سودكروز أو بوتسدامر بالتز أوهابتمانوهف
أو يوجنفيرنهايدي أو سباندو) ،استقل القطار اإلقليمي  RE4املتجه
إلى مدينة راتينو وقم بالنزول في محطة قطار إلستال .من أمام
محطة القطار ،استقل احلافلة رقم  662املتجهه إلى فاستيرمارك/
فالكينردي مباشرة إلى املدخل الرئيسي ملركز تسوق ديزاينر أوتلت
برلني.

من هافلبارك ( ،)Havelparkاستقل احلافلة رقم  663املتجهه إلى
نوين وسوف ينقلك مباشرة إلى ديزاينر أوتلت برلني.
ميكنك العثور على جداول مواعيد احلافالت من .havelbus.de

العنوان
Designer Outlet BerlinAlter Spandauer Weg 14641
Wustermark OT Elstal

هاتف+49 (0) 33 234 - 90 40 :
+
فاكس 49 (0) 33 234 - 90 420 :
designeroutletberlin.de

نادي باندا كيدز
بينما يقوم الكبار بالتجول في أرجاء مركز تسوق ديزاينر أوتلت برلني،
يستطيع الصغار قضاء وقت ممتع في نادي باندا كيدز واستكشاف
الغابة واللعب في حمام الكرات امللونة.
تعرف على املزيد من هنا.designeroutletberlin.de :

ساعات العمل
من االثنني إلى اخلميس  -من 10صبا ًحا إلى  7مسا ًء
اجلمعة والسبت من  10صبا ًحا إلى  8مسا ًء
مغلق أيام األحد واألجازات الرسمية

كيفية الوصول إلينا
من برلني بالسيارة

اسلك طريق (هييرستراسي)  Heerstraßeإلى منطقة سباندو حتى
تصل إلى أطراف املدينة ،استمر في الطريق السريع  B5حتى تصل
إلى تقاطع ديزاينر أوتلت برلني.

من بوتسدام بالسيارة
من مدينة بوتسدام ،قم بسلك الطريق السريع Berliner Ring

احمليط ببرلني إلى نقطة تقاطع برلني-سباندو ،ثم استمر في الطريق
السريع  B5حتى تصل إلى مفترق ديزاينر أوتلت برلني.

رتب لزيارتك اليوم واستكشف مدينة برلني -
مراكز تسوق ديزاينر أوتلت من أجلك أنت .ملزيد
من املعلومات عن دليل املاركات املتوافرة لدينا
ومستكشف املتاجر ،انقر هنا

