اكتشف متعة التسوق
يقدم مركز التس��وق "باربيرينو ديزانير أوتلت" تجربة تسوق
ِّ
ال مثي��ل لها .في مركز التس��وق "باربيرين��و ديزاينر أوتلت"
ال��ذي يقع عل��ى بُعد نصف س��اعة من مدينة فلورنس��ا
ويبعد عن مدينة بولونيا بأقل من ساعة زمنية ،يمكنك أن
تجد جميع ماركات المصممين التي تفضلها مع التمتع
بخصم ٍ يتراوح ما بين  30إلى  70في المائة طوال العام.
يجم��ع مركز التس��وق "باربيرين��و ديزاينر أوتل��ت" ،الذي تم
إنش��اؤه ألجل عشاق التس��وق ،بين موق ٍع يسهل الوصول
إلي��ه وجو ٍ يبع��ث على الراحة واالس��ترخاء فضال ً عن طراز
معماري مصمم بعناية وتصميم عصري .ما أفضل مكان
لالس��تمتاع بأحدث صيحات الموض��ة؟ فإلى جانب عرض
تش��كيلة متنوعة ومذهلة من المالبس واإلكسس��وارات
واألحذي��ة ،س��وف تج��د أيض��ا ً العط��ور ومس��تحضرات
التجميل والمالبس الرياضي��ة الحديثة واألدوات المنزلية
ذات المظهر األنيق.

كيفية الوصول إلينا
مركز التسوق "باربيرينو ديزاينر أوتلت"

Via Meucci snc – 50031 Barberino di
Mugello (FI) – Italy

الطرق السريعة

الطريق السريع  ،A1فرع بولونيا-فلورنسا
 -مخرج باربيرينو دي موجيلو.

خطوط السير البديلة

من فلورنس��ا :م��ن طريق مافالدا دي س��افويا  -من طريق
بولونييزي ( )SS 65في اتجاه بولونيا ومواصلة السير حتى
باربيرينو دي موجيلو.
من براتو وفلورنسا :الطريق اإلقليمي "لو كروسي" ()SP 8
ف��ي اتج��اه كالينزانو/سس��تو فيورنتين��و  -باربيرين��و دي
موجيلو.

المطارات

فلورنسا :على بُعد  20دقيقة من بوابة خروج السيارات في
باربيرينو دي موجيلو.
بولونيا :على بُعد س��اعة تقريبا ً من بوابة خروج الس��يارات
في باربيرينو دي موجيلو.
بيزا :على بُعد س��اعة تقريبا ً من بوابة خروج السيارات في
باربيرينو دي موجيلو.
خط االستعالم+39 055 842161 :
البريد اإللكترونيinfobarberino@mcarthurglen.com :

ساعات العمل

يُفتح مركز التسوق من يوم الثالثاء إلى يوم الجمعة بدءا ً
من الساعة العاشرة صباحا ً حتى الثامنة مساءا ً.
يُفتح المركز يومي الس��بت واألحد من الساعة العاشرة
صباحا ً حتى التاسعة مساءا ً.

يُفت��ح المركز يوم االثنين في الفترة ما بين ش��هري يونيو
وس��بتمبر ،كم��ا يُفت��ح ف��ي ش��هري ديس��مبر ويناير من
الساعة الثانية ظهرا ً حتى الثامنة مساءا ً.
يُغلق المركز في الخامس والعشرين والسادس والعشرين
من ديس��مبر ،األول من يناي��ر ،عيد الفصح ،األول من مايو،
والخامس عشر من أغسطس.
خط االستعالم+39 055 842161 :
infobarberino@mcarthurglen.com

الحافلة المكوكية

فلورنسا  -مركز التسوق "باربيرينو ديزاينر أوتلت"
تعمل يوميا ً.

مكان المغادرة:
14.30 - 10.00
فلورنسا 
محطة ساحة سانتا ماريا نوفيال (أمام باتا)
(نهاية الخط  -محطة الحافالت السياحية)
14.30 - 10.00
مكان المغادرة:
"باربيرينو ديزاينر أوتلت" 

18.00 - 13.30

الرسوم  15يورو بالنسبة للكبار و 8يورو بالنسبة لألطفال (16-14

عاماً)  

ُقم بزيارة موقع  mcarthurglen.itلتكون مطلعا ً باستمرار على آخر
مستجدات خدمة الحافالت المكوكية.

mcarthurglen.it

رتب لزيارتك اليوم واكتشف مركز التسوق
"باربيرينو ديزاينر أوتلت" بنفسك.
للحصول على مزيد من المعلومات عن دليل
الماركات المتوافرة لدينا وبرنامج "store
 ،"finderيرجى النقر هنا.

