70 DE SUAS

MARCAS

FAVORITAS
COM DESCONTOS

DE ATÉ 60%
ame a moda, adore a vida
Descubra o prazer de fazer
compras
O McArthurGlen Designer Outlet East Midlands
oferece uma experiência exclusiva de compras.
Próximo ao estonteante Peak District e a
apenas 30 minutos das deslumbrantes cidades
cosmopolitas de Nottingham e Derby, no
McArthurGlen Designer Outlet East Midlands
você encontrará muitas de suas marcas favoritas
com descontos de até 60%, em comparação
ao preço recomendado do varejo, durante o
ano inteiro.
Criado para todos que adoram compras, o
McArthurGlen East Midlands reúne um local
de fácil acesso e ambiente relaxante a uma
área de recreação divertida para os visitantes
mais jovens. É o lugar perfeito para comprar
a última tendência em moda, acessórios e
calçados, além de encontrar ofertas incríveis
em decoração para a casa, roupas esportivas
e perfumes de marca. Há sempre algo para
agradar toda a família.
O melhor em compras de luxo, com muita
diversão e oferecendo as últimas tendências.
Entregue-se ao amor pela moda em um
prazeroso dia de compras! Você certamente
encontrará algo que gosta.

Desconto extra de 10%
Inscreva-se para receber nosso informativo
por email e ganhe um desconto extra de 10%,
além de novidades mensais sobre as últimas
promoções e eventos.

Cartão Presente
McArthurGlen
Um Cartão Presente McArthurGlen proporciona
à sua família e amigos a alegria de escolher
entre mais de 70 marcas famosas e de
designers renomados. Visite a central do cliente
para obter mais detalhes.

Como nos encontrar
DE CARRO

Saia da M1 no cruzamento 28. Pegue a A38
em direção a Mansfield e siga as placas para
o Designer Outlet Village.

DE TREM

Há linhas de ônibus diretas para o outlet saindo

das estações de trem de Alfreton e Mansfield.

DE ÔNIBUS

As linhas Nove e Noventa partem de Mansfield,
Derby, Alfreton e Sutton-in-Ashfield regularmente.

Horário de funcionamento
Aberto 7 dias por semana* durante o ano todo,
inclusive aos domingos e feriados bancários.
De segunda a quarta e sexta
10h – 18h
Quintas
10h – 20h
Sábados
9h30 – 18h30
Domingos
10h† – 17h
Feriados bancários
10h – 18h
*Exceto no dia de Natal
†
As lojas maiores abrem às 11h.

Entre em contato
McArthurGlen Designer Outlet East Midlands
Mansfield Rd
Alfreton
Derbyshire
DE55 2JW
Tel.: 01773 545 000
Para agendar visitas em grupo ligue 01773 545 011
ou mande um email para
coaches@eastmidlandsdesigneroutlet.com

E ainda tem mais
Para obter informações sobre nossos mais de 20
outlets em toda a Europa, acesse mcarthurglen.com

eastmidlandsdesigneroutlet.com

PLANEJE sua visita hoje mesmo
e conheça o DESIGNER
Outlet EAST MIDLANDS
pessoalmente.
Para obter mais
informações sobre nosso
catálogo de marcas e
localizador de lojas clique
aqui

