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 Hugo Bossوجهة التسوق االستثنائية وموطن 

 
 :OUTLETCITY METZINGENأهم األسباب التي تدعوك لزيارة المركز التجاري 

  70تخفيضات طوال العام تصل إلى*%  

 **حصل على جائزة أكبر منفذ أوتليت في أوروبا 

  من الماركات الفاخرة والمميزة في متاجر األوتليت الرائدة 130ما يزيد عن 

  14.5تسوق معفي من الضرائب وتخفيضات إضافية على األسعار تصل إلى%  

  استرداد الضرائب للضيوف من خارج دول االتحاد األوروبي مباشرة في المركز التجاريOUTLETCITY METZINGEN 

  شتوتغارت وحوالي ساعتين من كل من زيورخ أو فرانكفورت أو ميونيخدقيقة من  30يبعد 

  موطن ماركةHugo Boss  وبه أكبر متجر لماركةBOSS  متر مربع 5000على مستوى العالم بمساحة تزيد على 

 طرق ا( لدفع العالمية متاحة مثل أليبايAlipay( ووي تشات باي ،)WeChat Pay)( ويونيون باي ،Union Pay) 

 

 

  وبالطبع مدينة ميتسينجن لديها غير ذلك الكثير لتقدمه:

سط منطقة محيط حيوي طبيعي قم بزيارة البلدة القديمة الجديرة بالمشاهدة والتي تتميز بوسط المدينة التاريخي األثري والهندسة المعمارية الحائزة على جوائز في و

ما بين المطعم اإليطالي في المكعب الزجاجي مروًرا  Outletcity Metzingenالمركز التجاري تتراوح مفاهيم فن الضيافة ب تتضمن مناطق للجذب السياحي.

ومع اختيارات  الذي يتميز بمطبخ األلب ويحاكي طراز الشاليهات. Almresiبأطباقه الصحية الطازجة ووصواًل إلى مطعم  Marché Mövenpickبمطعم 

 تصبح كل استراحة أثناء التسوق استراحة ممتعة. Amorinoوإبداعات اآليس كريم من  Starbucksالقهوة من 

 

 

 مواعيد العمل:

 20إلى الساعة  10من الساعة  من اإلثنين إلى الجمعة:

 20إلى الساعة  9من الساعة  السبت:

 مغلق األحد والعطالت الرسمية:

 ساعة 24فعاليات إضافية بأوقات عمل تمتد على مدار 

 

 

 

 ،Ecostra GmbH( الصادر عن 2020، )يونيو 24التقرير الخاص بالمتاجر "مراكز األوتليت في أوروبا" صفحة  -بناء على مساحة التسوق والحجم ***مقارنة بالسعر غير اإللزامي المقترح من الشركات المنتجة إن وجد.

www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/outlet-centres-europe_2020-06.pdf   
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 التسوق الراقي مع الخدمات المميزةعندما يلتقي 

 
 خدمة كل عميل بحسب تفضيالته الشخصية:

  تسوق معفي من الضرائب واسترداد الضريبة في مركزOutletcity 

  ميتسينجن بمسارين( -حافلة تسوق )شتوتجارت 

 داخل المركز التجاري( حافلة تسوق Outletcity Metzingen )ا  مجانً

 إنترنت السلكي مجاني 

   لضيوفنا المسلمين ُمصلى 

 " رعاية األطفال في كيدز كامبKids Camp)الجمعة والسبت( " 

 موظفون يتحدثون عدة لغات 

 كم مسبقًاصفحة على اإلنترنت بعدة لغات وكتيبات )باللغة األلمانية واإلنجليزية والروسية والعربية والصينية والكورية(، ويمكن أيًضا شحنها إلي 

  هدايابطاقة 

 

 

 الوصول:كيفية 
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 تعتمد الوجهة السياحية القوية على شركاء سياحة متميزين.

 
 .2019ماليين زائر في عام  4أكثر من  OUTLETCITY METZINGENبلغ عدد زائري 

ا يقدم  ا عالميً ا سياحيً  مزايا جذب فريدة. OUTLETCITY METZINGENوكونه كيانً

 اتصل بفريق السياحة لدينا للحصول على الخدمات الفردية للسفر والرحالت وطلبات التعاون.

 ندعمك أنت وعمالئك باآلتي:

 خبرة سياحية 

 شبكة واسعة من الشركاء المحليين والعالميين 

 لميةأنشطة سياحة وتسويق عا 

 التعاون والتآزر من أجل شركاء السياحة 

  ا لرغباتك داخل المركز التجاري  وفي المنطقة المحيطة به Outletcity Metzingenنزهات فردية ووفقً

 ا  أماكن لصف الحافالت مجانً

 مزايا لمنظمي الرحالت وسائقي الحافالت وأفواج الرحالت والمرشدين السياحيين 

  ميتسينجن( -المكوكية )شتوتجارت أسعار خاصة لحافلة التسوق 

 ا بمرشدين( لمجموعات تحفيز السياحة والوفود التعليمية  االستقبال )مصحوبً


