UW 145 FAVORIETE

DESIGNER
MERKEN MET

KORTINGEN TOT 60%

love fashion, adore life
Ontdek het plezier van shoppen

Openingsuren

Welkom bij McArthurGlen Cheshire Oaks,
de grootste Designer Outlet van het VK. In
Cheshire Oaks zijn meer dan 145 winkels
waar u de meest favoriete luxe en populaire
designer merken kunt vinden, met stijlvolle
mode, schoenen, accessoires, woonartikelen,
sportkledij en geschenken - en dit allemaal tot
60% goedkoper. Kuier door 'The Quarter', onze
nieuwe winkelpromenade waar je de beste
designer boetiekjes ter wereld kunt vinden. Als je
even wilt ontspannen tijdens het shoppen, bieden
onze talrijke café'tjes, koffiehuizen en restaurantjes
de perfecte gelegenheid om de batterijen op te
laden.

Wij zijn 7 dagen per week* open, het hele jaar
door, ook op zon-en feestdagen.

10% extra korting
Geniet van 10% extra korting*, een gratis
persoonlijk stijladvies, exclusieve aanbiedingen
en nieuws over al onze laatste promoties en
evenementen. Registreer vandaag en begin
te sparen.
*Bon slechts 1 dag geldig. Reserveer je gratis, persoonlijkl
stijladvies door een mail te sturen naar:
personalshopper@cheshireoaksdesigneroutlet.com

Maandag–vrijdag 		
Zaterdag 			
Zondag 			
Feestdagen		

10u – 20u
9u – 19u
10u† – 17u
9u – 18u

*Behalve op kerstdag. †Grotere winkels openen om 11u.
De restaurants blijven later open, McDonald’s drive 24/24u

Contacteer ons
Cheshire Oaks Designer Outlet, Kinsey Road,
Ellesmere Port, Cheshire CH65 9J J,
Tel: 0151 348 5600
W: cheshireoaksdesigneroutlet.com
E: enquiries@cheshireoaksdesigneroutlet.com
Voor groepsreserveringen kunt u ons bellen op
0151 348 5612

En er is meer
voor verdere informatie over onze 20 outlets
over heel Europa, surf naar mcarthurglen.com

cheshireoaksdesigneroutlet.com

McArthurGlen cadeaubonnen
Geef uw familie en vrienden het plezier
van te kunnen kiezen uit meer dan 145
luxe en populaire designer merken met
een McArthurGlen cadeaubon.
Bezoek onze pagina met klanteninformatie
voor meer inlichtingen.

Waar kunt u ons vinden?
MET DE AUTO
Verlaat de M53 bij afrit 10 en volg de borden
richting "Cheshire Oaks Designer Outlet". Gratis
parking.
Sat Nav: CH65 9J J.

MET DE BUS
Er rijden bussen van Liverpool en Chester (nr.1)
naar de Designer Outlet.

PLAN VANDAAG UW BEZOEK
EN ONTDEK CHESHIRE OAKS
DESIGNER OUTLET ZELF.
RAADPLEEG ONZE LIJST MET
MERKEN EN WINKELS HIER

