 90من ماركات

مصمميك

املفضلني
بخصومات تصل إلى %60

حب املوضة وعشق احلياة

اكتشف متعة التسوق

االتصال بنا

يقع مركز التسوق مكارثورجلني سويندون ديزاينر أوتلت وسط املباني
التاريخية املصنفة من الدرجة الثانية لشركة السكك احلديدية
جريت ويسترن ريل واي السابقة ،ويقدم املركز جتربة تسوق تتسم
بالرفاهية ال غنى عنها.
وهناك على الطريق السريع  M4في ويلتشاير ،عند التقاطع ،16
ستجد ماركات كبار املصممني املفضلة لديك مع خصومات تصل
إلى  60%على مدار العام.

Swindon Designer Outlet

وهذا ليس كل شيء .بجانب أحدث صيحات املوضة ،ميكنك
استشعار عبق التاريخ في كل ما هو حولك .ويوجد باملوقع متحف
البخار ( - )STEAMمتحف جريت ويسترن ريل واي  -بجانب وجود
متجر ومقهى ناشيونال ترست .ما هي أفضل طريقة الختتام يوم
متميز من التسوق؟

خصم إضافي يصل إلى

%10

انضم إلى خدمة الرسائل اإلخبارية عبر البريد اإللكتروني واحصل
على خصم إضافي  ،%10بجانب أخبار شهرية جلميع العروض
واألحداث الترويجية.

Kemble Drive
Swindon
Wiltshire
SN2 2DY
هاتف01793 507 600 :
W: Swindondesigneroutlet.com

بالنسبة للحجوزات اجلماعية ،يُرجى االتصال بنا على الرقم
01793 507 600

أو عبر البريد اإللكترونيcoaches@swindondesigneroutlet.com :

وهناك املزيد
للحصول على مزيد من املعلومات عن فروعنا العشرين املنتشرة في
مختلف أنحاء أوروبا ،يُرجى زيارة املوقعmcarthurglen.com :
facebook.com/swindondesigneroutlet
swindondesigneroutlet.com

بطاقات الهدايا من مكارثورجلني
مع بطاقة الهدايا من مكارثورجلني ،نتيح لك وألسرتك وأصدقائك
متعة االختيار الكاملة من بني ما يزيد على  90ماركة من ماركات
املصممني واملتاجر الكبرى .يُرجى زيارة قسم معلومات العمالء
للحصول على مزيد من التفاصيل.

كيف تصل إلينا
بالسيارة

اخلروج من الطريق السريع  M4عند التقاطع  16واتباع الالفتات
البنية ملركز التسوق أو التقاطع  M5فرع  - 11aالدخول إلى A417
لسيرينسيستر واتبع الالفتات املرشدة إلى سويندون والطريق
السريع  .M4استخدام الطريق السريع  M4ملدينة بريستول واخلروج
عند التقاطع .16

بالقطار

النزول عند محطة سويندون للسكك احلديدة وستجد املركز على
وعوضا عن ذلك ،ميكنك السفر مباشرة من
بعد  10دقائق سيرًا.
ً
احملطة باستخدام تذكرة .PlusBus

باحلافلة

تسير احلافالت من وسط مدينة سويندون بصورة منتظمة.

ساعات العمل

يكون املركز مفتو ًحا طوال أيام األسبوع* على مدار العام ،مبا في ذلك
أيام األحد وعطالت البنوك.
 10صبا ًحا  8 -مسا ًء
االثنني  -اجلمعة
 10صبا ًحا  7 -مسا ًء
		
السبت
 10صبا ًحا† –  5صبا ًحا
			
األحد
 10صبا ًحا  6 -مسا ًء
عطالت البنوك
*فيما عدا عطلة الكريسماس
†تُفتح املتاجر الكبرى في متام  11صبا ًحا

رتب لزيارتك اليوم واستكشف مدينة سويندون
 مراكز تسوق ديزاينر أوتلت من أجلك أنت .ملزيدمن املعلومات عن دليل املاركات املتوافرة لدينا
ومستكشف املتاجر ،انقر هنا

