Welcome to

DESIGNER
OUTLET
TROYES

UW FAVORIETE DESIGNERMERKEN
TEGEN OUTLETPRIJZEN

Openingstijden
Van maandag tot vrijdag 10.00 uur – 19.00 uur,
zaterdag van 10.00 uur – 20.00 uur

Aanmelden voor onze nieuwsbrief
Gun uzelf een bijzondere winkelbelevenis, en profiteer van de
speciale aanbiedingen:
– Krijg een 10% bonuskaart voor uw volgende bezoek**
– Ontvang als eerste de laatste nieuwtjes over het winkelcentrum
– Wees vòòr iedereen op de hoogte van de exclusieve aanbiedingen

De ongelofelijke winkelbeleving

– Ontvang uitnodigingen voor privé-verkopen

Het McArthurGlen winkelcentrum, gelegen in het hart van de
Champagne-Ardenne streek, aan de rand van Troyes, nodigt
u uit voor een ongelofelijke winkelbeleving. McArthurGlen
Troyes heeft voor u 300 designermerken tegen outlet
prijzen, waaronder confectiekleding, accessoires, schoenen,
huishoudelijke producten, en zelfs huishoudelijk apparatuur.
U vindt de grootste designersmerken in een elegant, stijlvol
kader. McArthurGlen is special ontworpen om u optimaal
winkelplezier te bezorgen. Hier vindt u een ruim, licht en
gezellig centrum waar u lekker kunt rondkijken – voor een
heerlijk dagje uit. Met zoveel fantastische merken op één
locatie vindt u alles wat u nodig heeft, tegen interessante
prijzen. We doen er alles aan om u het beste op gebied van
mode met de beste service te bieden!
Kom en gun uzelf een pleziertje in McArthurGlen Troyes,
dat we speciaal voor onze klanten ontworpen hebben.

Hoe te bereiken
MET DE TREIN
Als u aankomt bij het station van Troyes, bus nr. 1 nemen
richting Pont -Ste – Marie (Halte Magasins).
MET DE AUTO
Vanuit het zuiden van Parijs: neem de A6 richting Lyon,
vervolgens de A5 richting Troyes. Daarna afslag 20 – Troyes
Centre/Ste Savine. De borden Toutes
Directions /Troyes en Chalons volgen.
Op de ringweg afslag 3 nemen, richting
Pont-Ste-Marie/Z.I Lavau.
Vanuit het oosten van Parijs: de A5 nemen,
afslag 20 Troyes Centre/Ste Savine.
De borden Toutes Directions /Troyes
en Chalons volgen.
Op de ringweg afslag 3 nemen,
richting Pont-Ste-Marie/Z.I Lavau.
GPS Coördinaten –
Latitude 48.3287568
Longitude 4.1091068

Contact
McArthurGlen Troyes - Zone des Magasins d’Usine Nord
Voie du bois, 10150 Pont-Ste-Marie (Frankrijk)
Tel: (+33) 3 25 70 47 10 • accueil.troyes@mcarthurglen.com
**Prijsverlaging in vergelijking met de aanbevolen prijzen uit
het vorige seizoen.
**Zie voorwaarden in de deelnemende winkels.
McArthurGlenTroyes
#McArthurGlen_Troyes
McArthurGlenTroyes.fr

