ت��������واف��������ر  100م��������ارك��������ة م���ن

ماركــــات الم�صممــين
ال���م���ف���� ��ض���ـ���ـ���ـ���ـ���ل���ة
ب�أ�ســــــعار منافذ البيع
ح����ب ال���م���و� ��ض���ة واع�������ش���ق ال���ح���ي���اة
استمتع بتجربة تسوق مذهلة

االشتراك في نشرتنا اإلعالمية

يحتوى مركز التس��وق "ماك أرثر غلين لوكس��مبورغ" الكائن كدرة

اس��تمتع بتجربة تس��وق ال مثيل لها واحصل عل��ى مزايا العروض

لوكس��مبورغ وفرنس��ا ،على  100ماركة من م��اركات المصممين

–احصل على بطاقة مكافآت بقيمة **%10

مجمع معماري استثنائي عند تقاطع حدود بلجيكا ودوقية
تاج في
ّ
بأس��عار مناف��ذ البي��ع والتي م��ن بينه��ا تش��كيالت متنوعة من

المالب��س الجاه��زة للرج��ال والنس��اء واألطفال ،مالب��س خارجية
ورياضي��ة ،أحذي��ة ،أمتع��ة ومصنوع��ات جلدي��ة ،مجوه��رات
ومستحضرات تجميل ،مستلزمات ديكور منزلية ،وإكسسوارات.
إلى جانب التمتع بمناخ ِ
رحب وأضواء س��اطعة تبعث على البهجة
والمرح فضال ً عن إحس��اس بكرم الضيافة ،فإنك ستجد في مركز
التسوق "ماك أرثر غلين ديزاينر أوتلت لوكسمبورغ" كل ما ترنو إليه

لقضاء يوم ممتع وجولة تسوق ال مثيل لها .عند زيارتك لنا ،ستجد
جاذبية .نبذل قصارى جهدنا كي
دائما ً كل ما تريده وبأكثر األس��عار
ً

نقدم لك أفضل منتجات الموضة وخدمات الجودة التي تناسبك.
ّ
تفضل بزيارة مركز "ماك أرثر غلين لوكسمبورغ" واشبع رغبتك في
التسوق ،فقد قمنا بتصميمه خصيصا ً ألجل عشاق التسوق.

الخاصة:

–تعرّف على آخر أخبار مركز التسوق قبل أي شخص آخر.
–كن أول من يعرف بالعروض الحصرية
تلق دعوات لمبيعات خاصة
– َ

االتصال بنا

McArthurGlen Designer Outlet Luxembourg
199 Route d’Arlon – B-6780 Messancy – Belgique
هاتف+32 (0) 63 23 00 40 :

فاكس+32 (0) 63 23 00 49 :
accueil.luxembourg@mcarthurglen.com

هناك المزيد

للحصول على مزيد من المعلومات عن فروعنا العشرين المنتشرة
في مختلف أنحاء أوروبا ،يُرجى زيارة الموقعmcarthurglen.com :

كيفية الوصول إلينا

مقارنة باألس��عار الموصى بها في المواس��م
*أس��عار مخفض��ة
ً

الخروج عند التقاطع ( 32وايلر) على الطريق الس��ريع E411/E25

**تعرّف على األوضاع في المتاجر المشاركة

بالسيارة

(بروكسل-لوكسمبورغ أو لوكسمبورغ-بروكسل) وإتباع الالفتات

للوصول إلى أوبانغ لونغوي.

السابقة.

mcarthurglenluxembourg.com

إحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع :خط الطول 05 :درجات
’ /48’30خط العرض 49 :درجة ’36’29

بالقطار

عند الوصول إلى محطة القطار في أرلون ،يتم اس��تقالل الحافلة
رق��م  86المتجهة إل��ى رودانغ ،المادلي��ن .النزول م��ن الحافلة في

المحط��ة أم��ام س��وبر مارك��ت ك��ورا .من محط��ة القط��ار في
ميسانس��ي ،يتم اس��تقالل الحافلة رقم  72المتجهة إلى سانت

ليجر .النزول من الحافلة في محطة الحافالت أمام س��وبر ماركت
كورا.

بالحافلة

خطوط الحافالت1011 ،167a ،86 ،85 ،83 ،76/1 ،73 ،72 :

لمزيد من المعلومات عن الحافالت :يُرجى زيارة

http://www.infotec.be

ساعات العمل

مساء
من االثنين إلى السبت 10 :صباحا ً حتى   7
ً

أيام العمل اإلضافية

األحد  24يونيو • األحد  1يوليو (مبيعات)
األحد  8يوليو (مبيعات)

رتب لزيارتك اليوم واكتشف مركز
التسوق "تشيشاير أوكس ديزاينر أوتلت"
بنفسك.
لمزيد من المعلومات عن دليل الماركات
المتوافرة لدينا وبرنامج "،"store finder
يرجى النقر هنا

