Wereldberoemde kunstgalerijen, restaurants
benoemd met Michelin sterren, een
aantrekkelijk klimaat, de overheerlijke tapas
en een bruisend nachtleven – Madrid heeft
alles om u te verleiden. En slechts op een
half uur van het centrum van Madrid, in een
prachtige
omgeving
omringd
door
adembenemende bergen en frisse lucht
vindt u Las Rozas Village. Ontvang een
kortingsbon van 10% voor Las Rozas
Village.

Las Rozas Village is ontworpen als een stad en combineert diverse stijlen: unieke mix
van boulevards, beschaduwde arcades, geïnspireerd op de traditionele architectuur en
op de beroemde “hacienda” en doen beroep op verschillende periodes van de
Spaanse geschiedenis. Het eclecticisme van deze moderne internationale stijl wordt
weergegeven in de meer dan 100 luxeboetieks dat je het ganse jaar door een korting
geeft tot 60% van de retail prijs.
De Spaanse merken zijn hier goed vertegenwoordigd, met als voorbeeld de
thuisontwerper Becara, Castañer schoenen, Hoss Intropia, Pedro del Hierro, Desigual,
Roberto Verino, TCN en Bimba & Lola. Verder wandelend door de avenues vindt u nog
meer boetiekjes met de meest prestigieuze merken zoals CH Carolina Herrera
Company Store, Spazio Dolce&Gabana, Versace Company Store, Furla, Escada,
Diesel, Hackett, Hugo Boss, Swarowski en Bally.
De transportmogelijkheden om de Las Rozas Village te bereiken zijn uitstekend: de
busdienst Shopping Express verbindt de outlet met het centrum van Madrid in 30
minuten. Ter plaatse worden de volgende diensten aangeboden: gratis parking, een
speeltuin voor kinderen en een hondenkennel. Tussen de winkels van het dorp is er
een aanbod van café´s en terrasjes om uit te rusten, inclusief “The Lobby Café” door
Benjamin Calles, het restaurant “Pan de Lujo de Madrid” en “NODO”. Hun menu´s
biedt zowel opties aan voor diegene die weinig tijd hebben als voor diegene die rustig
willen eten.
Om een kortingsbon van 10% te bekomen in verschillende winkels van Las Rozas
Village, gelieve een e-mail te zenden naar Mevrouw Evy Gordts op het volgende adres:
EGordts@aviareps.com

