DINA FAVORIT-

DESIGNER-

MÄRKEN
TILL 30–70 PROCENT

LÄGRE KOSTNAD*

UPPTÄCK OSS
Upptäck glädjen med att
shoppa
McArthurGlen Designer Outlet Neumünster,
i närheten av Hamburg, erbjuder en unik
shoppingupplevelse. Vi finns på SchleswigHolsteins vackra landsbygd, bara 40 minuter
ifrån Hamburg. Hos oss hittar du dina
favoritdesignermärken till 30–70 procent lägre
kostnad året runt. McArthurGlen Designer
Outlet Neumünster är till för dem som älskar att
shoppa. Vi kombinerar lättillgänglighet och en
avslappnad atmosfär med lokal arkitektur och
modern design. Utöver ett imponerande utbud
av kläder, accessoarer och skor hittar du också
eleganta husgeråd och trendiga sportkläder.
Upplev den bästa designershoppingen du kan
tänka dig – full av viktiga trender och fantastiska
märken.

Spara ännu mer
Resenärer från ett land utanför EU har rätt till
skattelättnad på sina varor när de tar med dem
hem. Det betyder att du inte bara handlar i en
av världens mest spännande butiker; du sparar
även mycket pengar, vilket är ännu ett skäl till att
besöka oss.

Presentkort
Låt vänner och familj upptäcka modevärlden
med hjälp av vårt presentkort som kan användas
på vårt stora utbud av designermärken. Mer
information finns på vår kundinformationscentral.

PARKERINGSOMRÅDE
Det finns en parkering med gott om kostnadsfria
parkeringsplatser intill Designer Outlet Neumünster.
ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER
MED TÅG
Du kan ta dig till tågstationen Neumünster med
en kort taxiresa, eller med busslinjerna 7 och
77. Bussarna avgår varje kvart och stannar
framför centret.
MED BUSS
Buss 7 och 77 åker från centralstationen och kör i
riktning mot Designer Outlet/Industriegebiet Süd
och stannar utanför Designer Outlet Neumünster.
Busstidtabeller finns på stadtwerke-neumuenster.de
MED PENDELBUSS
Vi har en bekväm pendelservice från Hamburg
och Kiel, som avgår två gånger om dagen varje
fredag och lördag. Mer information finns på vår
webbplats: designeroutletneumuenster.de

Kontakta oss
McArthurGlen Designer Outlet Neumünster
Oderstraße 10
24539 Neumünster, Tyskland
Telefon +49 (0) 4321 55 86 88 0
Fax +49 (0) 4321 55 86 88 55
tourism.neumuenster@mcarthurglen.com
designeroutletneumuenster.de

Öppettider
Måndag–lördag 10.00–20.00
Stängt sön- och helgdagar

Så här hittar du oss
Vi finns bara 40 minuter ifrån Hamburg.
MED BIL
Från A7
Avfart 15 "Neumünster Süd" – följ vägen B205 –
fortsätt till förbindelsepunkten "Industriegebiet Süd"
Från Neumünster stad
Följ Altonaer Straße (K16) – sväng vänster till
Oderstraße – följ parkeringsanvisningarna.
* av rekommenderat försäljningspris

BESÖK OSS I DAG OCH UPPTÄCK
DESIGNER OUTLET NEUMÜNSTER
DU OCKSÅ.
MER INFORMATION OM
VÅR MÄRKESKATALOG OCH
BUTIKSLETARE KLICKA HÄR

