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اكتشــف تجربــة تسـوق فريـدة فـي أكثــر مـن 230 مـتـجـرًا يضـم أرقـى وأفخـم المــاركــات والتــي تـشـمـل بـولـغـاري، 
إف سـي برشلونـة المحالت الرسميـة، فورال، هاكيـت، هوغـو بـوس، مايكل كورز، ميسونـي، مـونت بالنـك، ريبـان، ريـال مدريد 
المحالت الرسميـة والعديـد غيرهـا، والتي تقدم لك فرصة توفير لغاية 60%* وتجربة تسوق بدون ضرائــب في ال روكـا فيلـج 

بالقرب من برشـلونة، وفي الس روزاس فيلـج بالقرب من مدريـد. أوقـات العمـل من اإلثنيـن ولغايـة األحد.

استمتـع بعروض العيـد الخاصـة ابتداًء مـن 1 يوليـو ولغاية 30 سبتمبـر 2016:

خصم بقيمة 50% على تذاكـر خدمـة الحافالت الفخمة ®Shopping Express، من برشلونة إلى ال روكا فيلج، ومن مدريد   ·
.”EID16“ إلى الس روزاس فيلج. احجز تذكرتك عبر االنترنت باستخدام الرمز

موظف استقبال يتحدث اللغتين العربية واإلنكليزية في مركز معلومات السائحين.  ·
رقم هاتف خاص بموظف االستقبال مجانًا لضيوف ال روكا فيلج والس روزاس فيلج.  هذه الخدمة متوفرة خالل ساعات   ·

العمل والممتدة من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساًء، من 1 يوليو ولغاية 30 سبتمبر 2016.
ال روكا فيلج – الهاتف: 427 104 900 – واتس أب: 891 125 628 34+. رقم موظف االستقبال:   

الس روزاس فيلج – الهاتف: 428 104 900 – واتس أب: 734 768 630 34+.     
مصّلى  ·

· خدمة التسوق بيدين حرتين )في ال روكا فيلج(.
· اربح وأنفق األميال مع برامج المسافر الدائم.

· باقة ترحيبية تضم:
بطاقة خاصة بكبار الشخصيات تؤهلهم للحصول على خصم بقيمة 10% ضمن المتاجر المشاركة†.  ·  

جولة في المحالت الفخمة مع عروض وهدايا خاصة في مجموعة مختارة من المتاجر في الفيلج.  ·  
شراب مجاني.  ·  

استخدام صالة كبار الشخصيات والمتوفرة عند الطلب خالل شهر يوليو.  ·  
،Booking.LaRoca@ValueRetail.com للحجز في قرية ال روكا يرجى التواصل عبر   

Booking.LasRozas@ValueRetail.com وللحجز في قرية الس روزاس يرجى التواصل عبر   

تـجربــــة تـســــوق
قـمـــة فــي الـفخــامـــــة

كل ما تحتاجه لقضاء عيد سعيد

أوروبا     بيسستر فيلج )BICESTER VILLAGE(، لندن     كيلدار فيلج )KILDARE VILLAGE(، دبلن     الفاليه فيلج )LA VALLÉE VILLAGE(، باريس
فيرتهايم فيلج )WERTHEIM VILLAGE(، فرانكفورت     إنغولشتات فيلج )INGOLSTADT VILLAGE(، ميونيخ     ماسميشلين فيلج )MAASMECHELEN VILLAGE(، بروكسل

فيدنزا فيلج )FIDENZA VILLAGE(، ميالنو     ال روكا فيلج )LA ROCA VILLAGE(، برشلونة     الس روزاس فيلج )LAS ROZAS VILLAGE(، مدريد 
الصين     سوجو فيلج )SUZHOU VILLAGE(، سوجو     شنغهاي فيلج )SHANGHAI VILLAGE(، شنغهاي

CHIC OUTLET SHOPPING* VILLAGES ال روكا فيلج والس روزاس فيلج اثنتان من مجموعة الفيلجز التابعة لـ

*على سعر التجزئة الموصى به. ‡ غير ساري بالتزامن مع أية عروض أخرى. يرجى االطالع على الشروط واألحكام. المتاجر موجودة في فيلج واحدة أو في االثنتين.
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