
اكتشف متعة التسوق
يق��دِّم مركز التس��وق "س��يرافالي ديزانير أوتلت" تجربة تس��وق ال 
مثيل لها. في مركز التس��وق "س��يرافالي ديزاني��ر أوتلت" المحاط 
بمناطق ريفية والواقع على بُعد مس��افة ساعة من مدينة ميالن 
ونص��ف س��اعة من مدين��ة جنوه، يمكن��ك إيجاد جمي��ع ماركات 
المصممين الت��ي تفضلها مع التمتع بخصمٍ يت��راوح ما بين 30 

إلى 70 في المائة طوال العام. 

يجمع مركز التسوق "سيرافالي ديزاينر أوتلت"، الذي تم إنشاؤه 
ألجل عشاق التسوق، بين موقٍع يسهل الوصول إليه وبيئة تبعث 

على الراحة واالسترخاء فضالً عن طراز معماري مصمم بعناية 
وتصميم عصري. ما أفضل مكان لالستمتاع بمنتجات الموضة 

الرائعة؟ فإلى جانب عرض تشكيلة متنوعة ومذهلة من 
المالبس واإلكسسوارات واألحذية، سوف تجد أيضاً العطور 

ومستحضرات التجميل والمالبس الرياضية الحديثة واألدوات 
المنزلية ذات المظهر األنيق.

ه��ذا ه��و التس��وق بصورته الت��ي يجب أن يك��ون عليه��ا - حافل 
بالمتع��ة واإلغراء. فلِ��َم ال تطلق العنان لولعك بالتس��وق وتنعم 
بمتع��ة ال حدود لها بتجربة ش��راء مثالية من متج��رك المفّضل 

وبسعر ال يُصّدق؟

كيفية الوصول إلينا
SERRAVALLE DESIGNER OUTLET

Via della Moda, 1 – 15069 Serravalle  

Scrivia (AL) – Italy 

الطرق السريعة
)AL( ميالنو - جنوه، مخرج سيرافالي سكريفيا A7

)AL( مخرج نوفي ليغوري ،A26/A7 بريتيال

محطات القطارات لخط السير الرئيسي
 خط تورينو - جنوه - محطة قطار 

نوفي ليغوري
 خط ميالنو - جنوه - محطة قطار 

أركواتا سكريفيا

تعم��ل الحافلة المكوكي��ة يومياً من الس��اعة 9:45 صباحاً حتى 
7:45 مس��اءاً حيث تتج��ه من محطات القطار ف��ي نوفي ليغوري 
وس��يرافالي س��كريفيا وأركوات��ا س��كريفيا إل��ى مركز التس��وق 

"سيرافالي ديزاينر أوتلت".

خط االستعالم: 609000 0143 39 +
informazioni@mcarthurglen.com :البريد اإللكتروني

ساعات العمل
يُفت��ح المركز يومياً من الس��اعة العاش��رة صباح��اً حتى الثامنة 
مس��اءاً. كما يُفتح من الس��اعة العاش��رة صباحاً إلى التاس��عة 
مس��اءاً ف��ي الفترة م��ا بي��ن الثالثين م��ن يونيو حت��ى الثاني من 
س��بتمبر. ويُغلق المركز في أيام الخامس والعش��رين والس��ادس 

والعشرين من ديسمبر واألول من يناير وفي عيد الفصح.

خط االستعالم: 609000 0143 39 + 
informazioni@mcarthurglen.com

احلافلة املكوكية
من ميالن

تعمل يومياً.
10:00 من ميالنو - فورو بونابرت 

 17:00 من مركز التسوق "سيرافالي ديزاينر أوتلت"  
 خط االستعالم: 867131 02 39+

 noleggio@zaniviaggi.it 

zaniviaggi.it

من تورينو
تعمل في عطلة نهاية األسبوع األول من الشهر. 

9:00 من تورينو - كورسو فيتوريو إيمانويل 131 
 17:00 من مركز التسوق "سيرافالي ديزاينر أوتلت"  

autoservizinovarese.it - 800 210 266 :خط االستعالم

من جنوه
تعمل في عطلة نهاية األسبوع األول من الشهر. 

9:30   )lato INPS( من جنوه - ساحة ديال فيتوريا
 16:00:00 من مركز التسوق "سيرافالي ديزاينر أوتلت"  

zaniviaggi.it - +39.335.5417825 خط االستعالم

يُرجى زيارة mcarthurglen.it أو مكتب االستعالمات في المركز.

mcarthurglen.it

رتب لزيارتك اليوم واكتشف مركز التسوق 
 "سيرافالي ديزاينر أوتلت" بنفسك. 

للحصول على مزيد من المعلومات عن دليل 
 ،"store finder" الماركات المتوافرة لدينا وبرنامج

يرجى النقر هنا.

http://www.mcarthurglen.it/

