ماركات كبار

المصممين المفضلة

بخصومات

 35إلى 70%
حب الموضة ،وعشق الحياة
اكتشف متعة التسوق

ساعات العمل

تجربة تسوق جديدة تهبط على أرض اليونان مع
مكاثورجلين ديزاينر أوتلت أثينا ،حيث سيتوافر أمامك
الماركات المفضلة لديك في الموضة والجمال واألدوات
المنزلية ،وذلك بخصومات تصل إلى 70% – 35

المتاجر
االثنين – الجمعة
أيام السبت	
مغلق أيام األحد
المقاهي
االثنين – السبت
أيام األحد	
المطاعم
االثنين – الجمعة
أيام السبت	
أيام األحد	

هذا المركز المصمم بطريقة خاصة على طابع العمارة
الكالسيكية الجديدة ،والمكون من طابقين وفي الهواء
الطلق ،بجانب السقيفات الخاصة به والشوارع ذات
األشجار ،هو بمثابة لوحة فنية من األلوان الهادئة ذات
شعورا بالرغبة في السير
الذوق الرفيع ،التي تفجر لديك
ً
في منطقة أتيكا القريبة الخالبة .ويقع المركز في جو يتميز
بالعمارة الفريدة من نوعها حيث يمكنك االستمتاع بمتعة
العثور على الماركات المفضلة لديك بأسعار منخفضة.
ويشتمل هذا المركز الذي تبلغ مساحته  21000متر
مربع على عدد  110من المتاجر والمقاهي والمطاعم.
مكارثورجلين ديزاينر أوتلت أثينا أكثر من مجرد وجهة
تسوق عادية .وهو يوفر تجربة تسوق اجتماعية فريدة من
نوعها لنزالئنا في بيئة آمنة تتسم بالجمال وروعة التصميم.

كيف تصل إلينا

صباحا –  9:00مسا ًء
10:00
ً
صباحا –  8:00مسا ًء
10:00
ً
صباحا –  10:00مسا ًء
09:30
ً
صباحا –  6:00مسا ًء
10:00
ً
صباحا
صباحا – 12:00
10:00
ً
ً
صباحا
صباحا – 01:00
10:00
ً
ً
صباحا –  6:00مسا ًء
10:00
ً

االتصال بنا
McArthurGlen Designer Outlet Athens

Block E71, Gialou
19004 Spata
Athens
الهاتف+30 210 6630840 :
mcarthurglenathens.gr

بالسيارة
من وسط المدينة – نهاية الطريق الدائري إميتوس إلى
منطقة سباتا أو عبر ميسوغيون أفينيو – مارثون أفينيو إلى
سباتا
من الضواحي الشمالية – المخرج  16Pبطريق أتيكا
من الضواحي الجنوبية – فاريس كوروبيو ،المخرج 18
بطريق أتيكا ،ثم اتبع الالفتة اإلرشادية
من المطار ( 15دقيقة) – المخرج  18بطريق أتيكا

بالحافلة
خدمة المواصالت العامة المعتادة عن طريق محطة مترو
دوكيسيس بالكينتيس ( )Doukissis Plakentiasبجانب
خط الحافالت العامة :319
محطة مترو
دوك بالكينتيس – سباتا
قرية الخصومات.

خطط لزيارتك اليوم واكتشف ديزاينر أوتلت
أثينا بنفسك.
لمزيد من المعلومات عن دليل الماركات
المتوافرة لدينا وبرنامج "،"store finder
يرجى النقر هنا

