حب الموضة واعشق الحياة

توافر جميع ماركات

المصممــين
المفضلة مع خصم
يتراوح بين %70-30

جميع الماركات ،كل األوقات

إكتشف متعة التسوق

بحيرة نويزيدلر والتي تبعد نصف ساعة فقط عن فيينا
وخمسة وعشرين دقيقة من براتيسالفا .وتتوافر بمركز
التسوق كل العالمات التجارية المفضلة لديك وبخصم
يبدأ من  %30ويصل إلى  %70على مدار العام .وصمم
المكان لعشاق التسوق ،حيث يجمع بين سهولة الوصول
إلى الموقع وجو من االسترخاء في ظل طراز معماري
جميل وتصميم حديث.
كما توجد مجموعة رائعة من اإلكسسوارات والمالبس
واألحذية ،باإلضافة إلى مستحضرات التجميل والعطور،
والتكنولوجيا الفائقة والمالبس الرياضية والمفروشات
األنيقة لمنزلك .وهناك أيضا “فاشون بالزا” الذي افتتح
حديثا ويعد قبلة للمتسوقين حيث يأتي بلمسة إيطالية
مميزة تضفي رونقا خاصا لمجموعة المحال المشهورة
الموجودة بمركز التسوق والذي يزخر بأسماء كبيرة من
عالم الموضة مثل برادا ،وفيورال ،وكورنيلياني ،وتروساردي
جينز.
تجربة التسوق بديزاينر ستكون رائعة بال شك ،فهو يزخر
بآخر الصيحات في عالم الموضة والعالمات التجارية
الرائعة .وما عليك إال أن تستمتع بتجربة التسوق الرائعة
في “ديزاينر آوت لت ماك آرثرغلين” بأسعار ال تصدق.

نادي كبار الشخصيات
انضم إلى نادي كبار الشخصيات وتمتع بالمزايا التالية:
-

الحص��ول على بطاق��ة مكافآت يومي��ة بقيمة %10

كهدية لعيد الميالد (تُرسل عبر البريد اإللكتروني)
تلقي نشراتنا اإلعالمية بانتظام لمعرفة آخر العروض

لتص��ل بس��هولة إلى “ديزاين��ر أوت لي��ت باندورف” يوم��ي الجمعة
والسبت ذهابا وإيابا:
فيينا (اوبرا)  -باندورف:
الجمعة :بد ًءا من  11:00صباحا ً وحتى  8:00مسا ًء
السبت :بد ًءا من  9:00صباحا ً وحتى  5:00مسا ًء
( ،6:30و ،7:30باندورف  -فيينا (اوبرا):
الجمعة :بد ًء من  12:00صباحا وحتى  9:00مسا ًء و 8:30مسا ًء)

السبت :بد ًء من  10:00صباحا وحتى  6:00مسا ًء ( 4:30و 5:30مسا ًء)
مواعيد العمل:
األثنين إلى الخميس 9:30 :صباحا ً  7:00 -مسا ًء
الجمعة 9:30 :صباحا ً  9:00 -مسا ًء

السبت 9:00 :صباحا ً  6:00 -مسا ًء
مغلق األحد وفي العطالت الرسمية
لإلتصال:
براندوف ديزاينر أوتليت
ديزاينر أوتليت شارع رقم 1
 7111براندوف ،النمسا
هاتف3614/2166/0043 :

بريد إليكترونيtourism.parndorf@mcathurglen.com :
أو زيارة موقعنا على االنترنتdesigneroutletparndorf.at :
Designer Outlet Parndorf

والفعاليات الترويجية والمنافسات

تلق��ي دعوات حصرية لحضور االفتتاحات والفعاليات

دخول س��حب عل��ى الجوائز وإمكانية الف��وز ببطاقة

هداي��ا قيمته��ا  100يورو في الس��حب الش��هري .ما
عليك سوى التسجيل على:

designeroutletparndorf.at
نادي االمتيازات انضم لنادي المميزات وتمتع باآلتي

  ٪10تض��اف إل��ى بطاق��ة االمتي��ازات كهدي��ة في عيدالميالد

 -نشرات دورية تشمل آخر العروض الدعائية

 -دعوات خاصة لحفالت االفتتاح والمناسبات

 ادخ��ل قرعة لتف��ز بطاقة هداي��ا قيمته��ا  100يورو فيالسحب الشهري

 كل ما عليك هو التس��جيل على موقعنا على االنترنت:designeroutletparndorf.at

كيف تصل إلينا:
فقط  30دقيقة من مركز مدينة فيينا و 25دقيقة من براتيس�لافا إلى
منفذ بارندورف:
يمكنك الوصول إلى مركز التس��وق عن طريق تقاطع الطريق السريع
.”Neusiedl am See/Gewerberpark“ A44
وهناك أيضا أماكن وقوف سيارات متاحة لزوار المركز.
حافالت خاصة تنقلك لمركز التسوق:
يمكنك اس��تخدام خدم��ة الحافالت الخاصة الت��ي تنقلك من فيينا

رتب لزيارتك اليوم واكتشف مركز التسوق
"بارندورف ديزانير أوتلت" بنفسك.
لمزيد م��ن المعلومات عن دليل الماركات
المتوافرة لدينا وبرنام��ج "،"store finder
يرجى النقر هنا

