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 حدث
 استثنائي

كل يوم
دعوة إىل التخفيضات الخاصة يف أوروبا

تفوت  ال  المقبل،  مايو  شهر  في  أوروبا  إلى  للسفر  تخطط  كنت  ُإن 
في  األسعار  على   ٪20 بقيمة  إضافي  خصم  من  االستفادة  فرصة 
في  الخاصة  التخفيضات  خالل  وذلك  القرية  في  المشاركة  المتاجر 
The Bicester Village Shopping Collection )مجموعة قرى بيستر 
 Etihad أميال من  أميال  ثالثة  تجميع  أيضًا  يمكنك  للتسوق(.  فيالج 

Guest مقابل كل جنيه إسترليني أو يورو واحد تنفقه في القرى.

مواعيد التخفيضات الخاصة
∙  28 من  لندن:  من  مقربة  على  فيالج(،  )بيستر   Bicester Village

أبريل إلى 13 مايو
Kildare Village )كيلدار فيالج(، على مقربة من دبلن: من 2 إلى  ∙

13 مايو

باريس:  ∙ من  مقربة  على  فيالج(،  فاليه  )ال   La Vallée Village
من 27 أبريل إلى 9 مايو

من  ∙ مقربة  على  فيالج(،  )فيرتهايم   Wertheim Village
فرانكفورت: من 4 إلى 12 مايو

من  ∙ مقربة  على  فيالج(،  )إنغولشتات   Ingolstadt Village
ميونيخ: من 4 إلى 12 مايو

Maasmechelen Village )ماسميشلين فيالج(، على مقربة من  ∙
بروكسل: من 26 أبريل إلى 6 مايو

Fidenza Village )فيدنزا فيالج(، على مقربة من ميالنو: من 18  ∙
إلى 27 مايو

برشلونة:  ∙ من  مقربة  على  فيالج(،  روكا  )ال   La Roca Village
من 10 إلى 21 مايو

Las Rozas Village )الس روزاس فيالج(، على مقربة من مدريد:  ∙
من 10 إلى 21 مايو

لدى  الدعوة  هذه  إبراز  يكفي  الخاصة،  التخفيضات  من  لالستفادة 
في  السياحي  االستعالمات  مركز  أو  الزوار  مركز  أو  االستقبال  مركز 

.Etihad Guest القرية، إلى جانب بطاقة عضويتك في برنامج

مع  الدعوة  هذه  إبراز  يرجى  اكتسبتها،  التي  باألميال  للمطالبة 
لدى  الشراء  وإيصاالت   Etihad Guest برنامج  في  عضويتك  بطاقة 
في  السياحي  االستعالمات  مركز  أو  الزوار  مركز  أو  االستقبال  مركز 

القرية في يوم زيارتك.


