
باريــس  ،)LA VALLÉE VILLAGE( فيــاج  فاليــه  ال    | دبلــن    ،)KILDARE VILLAGE( فيــاج  كيلــدار    | لنــدن    ،)BICESTER VILLAGE( فيــاج  بيســتر   أوروبــا   
بروكســل  ،)MAASMECHELEN VILLAGE( ماسميشــلين فيــاج    | ميونيــخ    ،)INGOLSTADT VILLAGE( إنغولشــتات فيــاج    | فرانكفــورت    ،)WERTHEIM VILLAGE(  فيرتهايــم فيــاج 
مدريــد  ،)LAS ROZAS VILLAGE( فيــاج  روزاس  الس    | برشــلونة    ،)LA ROCA VILLAGE( فيــاج  روكا  ال    | ميالنــو    ،)FIDENZA VILLAGE( فيــاج   فيدنــزا 

الصين   سوجو فياج )SUZHOU VILLAGE(، سوجو  |  شانغهاي فياج )SHANGHAI VILLAGE(، شانغهاي

لة. هذه الدعوة صالحة خالل التواريخ المذكورة أعاله الخاصة بالعرض الترويجي الخاص بكل قرية. وال يمكن استخدام  م على مستوى مراكز الترحيب أو مكاتب اإلستعالمات السياحية في القرية ذات الصِّ *من سعر التجزئة الموصى به. تنطبق الشروط واألحكام وسوف تقدَّ

هذا العرض الترويجي مع أية عروض أخرى. هذه دعوة شخصية وال يمكن نقلها إلى أي شخص آخر.
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 حدث
 استثنائي

كل يوم
دعوة إىل التخفيضات الخاصة يف أوروبا

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

فيالج(،  )بيستر   Bicester Village الخاصة:  التخفيضات  مواعيد 
 Kildare Village – على مقربة من لندن: من 28 أبريل إلى 13 مايو
 – مايو   13 إلى   2 من  دبلن:  من  مقربة  على  فيالج(،  )كيلدار 
La Vallée Village )ال فاليه فيالج(، على مقربة من باريس: من 27 
على  فيالج(،  )فيرتهايم   Wertheim Village مايو –   9 إلى  أبريل 
 Ingolstadt Village – مايو إلى 12  من 4  فرانكفورت:  من  مقربة 

مايو   12 إلى   4 من  ميونيخ:  من  مقربة  على  فيالج(،  )إنغولشتات 
مقربة  على  فيالج(،  )ماسميشلين   Maasmechelen Village  –
 Fidenza Village  – مايو   6 إلى  أبريل   26 من  بروكسل:  من 
 – مايو   27 إلى   18 من  ميالنو:  من  مقربة  على  فيالج(،  )فيدنزا 
La Roca Village )ال روكا فيالج(، على مقربة من برشلونة: من 10 
إلى 21 مايو – Las Rozas Village )الس روزاس فيالج(، على مقربة 

من مدريد: من 10 إلى 21 مايو.

مع  الدعوة  هذه  إبراز  يرجى  اكتسبتها،  التي  باألميال  للمطالبة 
وإيصاالت   Qatar Privilege Club برنامج   في  عضويتك  بطاقة 
االستعالمات  مركز  أو  الزوار  مركز  أو  االستقبال  مركز  لدى  الشراء 

السياحي في القرية في يوم زيارتك.


