Välkommen till

MCARTHURGLEN
DESIGNER OUTLET
NEUMÜNSTER

D I N A FAV O R I TMÄRKEN 30-70%
BILLIGARE*
Vi har en unik kollektion med mer än
120 eftertraktade varumärken, bland
annat designmärken, snygga sportkläder,
barnkläder och eleganta hemmaplagg.
Varumärkena är noga utvalda för bästa
shoppingupplevelse, ni kan även njuta av
den avkopplande atmosfären och våra
fantastiska kaféer och restauranger. Det
bästa av allt är att våra varumärken
kostar 30-70 % mindre än rekomenderat
pris, året runt. Med vårt omfattande
utbud av butiker och lättillgängliga
läge i norra Tyskland kan du njuta av
en stiluppdatering för hela familjen hos
Designer Outlet Neumünster.

DEN PERFEKTA
GÅVAN

Ge bort mode med ett McArthurGlen
presentkort. Presentkort kan ni köpa på
plats fyllt med valfritt belopp eller online på
vår hemsida.

PRIVILEGE CLUB

Registrera dig online för att få 10 % rabatt
på försäljningspriset vid ditt nästa besök.
Lagom till din födelsedag kommer du
få nyheter om våra senaste evenemang
och kampanjer, exklusiva inbjudningar till
öppningar och exklusiv privatförsäljning.

VÅRA TJÄNSTER

Njut av alla de tjänster som vårt centrum
har att erbjuda, inklusive en lekplats och
gratis Wi-Fi.

ÖPPETTIDER
Måndag till lördag
10.00 - 20.00

Stängt söndagar och helgdagar.
Besök vår hemsida för mer info om
särskilda öppettider, helger då vi har
söndags-öppet mm. Där finner ni även
information om speciella kampanjer
och andra händelser ni inte vill missa!
designeroutletneumuenster.de
Than RRP

*

HITTA HIT

Det är lätt att ta sig hit från Hamburg,
Kiel, Lübeck och Danmark.

Resa med bil

Från A7 Avfart 15 Neumünster Süd”
- följ B205 - fortsätt tills korsningen
“Industriegebiet Süd” från Neumünster
Stad Följ Altonaer Straße (K16) - sväng
vänster till Oderstraße - följ viloskylar.

Resa med tåg

Designer Outlet Neumünster, Neumünsters
tågstation ligger inom 15 minuters
bussresa, med regelbunda avgångar från
Hamburg, Kiel och Lübeck. Tidtabeller
finns på bahn.de

Resa med buss

Från Neumünster tågstation, ta buss
7 eller 77, riktning Designer Outlet /
Industriegebiet Süd. Bussen stannar
direkt utanför Designer Outlet
Neumünster. Tidtabeller finns på
stadtwerke-neumuenster.de

Resa med anslutningsbuss

Använd vår bekväma businessclass-buss
från Hamburgs centrum till Designer
Outlet Neumünster - varje fredag och

lördag, samt under handelssöndagar och
speciella evenemang. Besök vår hemsida
för att se senaste tidtabell och köp av
biljetter.

KONTAKTA OSS

McArthurGlen Designer Outlet
Neumünster
Oderstraße 10
24539 Neumünster, Tyskland
Telefon: +49 (0) 4321 55 86 88 0
info@designeroutletneumuenster.de
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