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Lissabon - grootste van europa
Fashionista’s (m/v) opgelet! Net buiten Lissa-
bon ligt Freeport Outlet Alcochete, het groot-
ste outlet centrum van heel Europa met meer 
dan 140 winkels. Op 75.000m² vind je zowat 
elk denkbaar product van elk denkbaar merk. 
Info: www.freeport.pt 

MaasMecheLen - vLak over de grens
Bij de woorden ‘Belgisch Limburg’ denk je misschien niet meteen aan shop-
pen. Toch vind je in Maasmechelen, vlak over de grens bij Geleen, het enor-
me outlet center Maasmechelen Village. Alle winkels geven minimaal 33% 
korting op vele kleding-, interieur-, en accessoiremerken. Info: www.maas-
mechelenvillage.com

barceLona - Luxe shuttLebus 
De blits maken op de Ramblas met nieuwe Nikes? Pa-
raderen op het strand in die hippe Quiksilver zwem-
broek? Dan naar Roca Village. In dit gigantische 
winkelcomplex struikel je over de outlet stores van be-
kende merken. Vervoer? Een half uur met de auto of per 
luxe shuttlebus (retour € 20) vanaf Passeig de Gracia. 
Info: www.larocavillage.com

seviLLa -
paL naast het vLiegveLd
Iets vergeten bij aankomst in Sevilla? Of de huurauto nog 
even volstouwen aan het eind van een Andalusië-trip? 
Shoppingcentrum The Style Outlets, goed voor 59 win-
kels, ligt pal naast het vliegveld van Sevilla. Tip: vanuit 
de stad is er een gratis bus vanaf Prado de San Sebas-
tián. Info: www.thestyleoutlets.com.

troyes - 
3 MaLLs, 250 winkeLs 
Troyes is het epicentrum van 
de outletstores. De stad in de 
Champagnestreek, ruwweg 
halverwege Dyon en Parijs, 
heeft de hoogste dichtheid 
fabriekswinkels van Europa 
en biedt maar liefst drie out-
letcenters: Marques Avenue, 
McArthurGlen Troyes en 
Marques City. Samen goed 
voor 250 outletstores en 
65.000 m² winkelvloer, je 
vindt er alles van kleding tot 
accessoires en van keuken-
gerei tot lederwaar. Info: 
www.marquesavenue.com, 
www.mcarthurglen.com & 
www.marquescity.fr

praag - ZeLfs de bus is gratis 
Praag ís al niet de duurste bestemming, maar 
in het Fashion Arena Outlet Center kun je hele-
maal je slag slaan. Want in 100 winkels krijg je 
kortingen tot 70%. Dan is er ook nog een gratis 
shuttlebus vanaf metrostation Depo Hostivar. 
Info: www.fashion-arena.cz 

parijs - vLakbij eurodisney 
In Parijs op jacht naar een echte Lacoste, Louis Vuit-
ton of Chanel? Veel goedkoper dan de Champs-Ely-
sées is La Vallée Village, een winkelwalhalla in het 
dorp Serre, vlakbij Eurodisney. De ingrediënten: 120 
Franse & internationale topmerken, minimaal 33% 
korting en zeven dagen per week open. Info: www.
lavalleevillage.com

Waarom goedkoper? 
De nieuwste collecties vind je zelden in outlet stores. 
Doorgaans bieden ze kleding van het vorige seizoen 
die gewone winkels niet meer kunnen verkopen. Soms 
produceren merken items speciaal (in grote hoeveelhe-
den) voor outlet stores. Ander prijsdrukkend aspect is 
de locatie van outletcenters, vaak in the middle of no-
where. Daar is de grond stukken goedkoper dan ín een 
stad. Bovendien wijst Amerikaans onderzoek uit dat 
mensen meer tijd (en vaak geld) spenderen nadat ze 
een stuk hebben gereden. meer weten over outlets? 
Surf naar reizen.nl en zoek op ‘outlet’.

fLorence - hofLeverancier 
The Mall is een luxueus outletcenter in 
Toscane. Enige jaren geleden werd zelfs 
Prinses Beatrix er gespot in de Gucci 
winkel. De mall ligt op een half uur rij-
den buiten Florence, in het dorp Leccio 
Reggello. Je vindt er de meest exclusie-
ve designkleding voor zeer voordelige 
prijzen. Info: www.themall.it

genève - budgetshoppen in ZwitserLand 
Watersporten op het Meer van Genève of toch de bergen in? 
Geen passende outfit voor die activiteiten? Wip dan even 
langs bij Outlet Aubonne, een half uur rijden vanaf het cen-
trum. Je kunt de (Zwitserse) klok erop gelijk zetten dat je slaagt 
in een van de 50 winkels. Info: www.outlet-aubonne.ch

München - budget op Z’n beiers 
Duitsers en mode gaan niet samen? Falsch! O.m. Adidas, 
Hugo Boss en Birkenstock zijn merken van onze oosterbu-
ren. En in outlet shopping Ingolstadt Village vind je 110 boe-
tieks van een groot aantal Duitse (en internationale) 
topmerken. Ideale stop bijv. richting de Alpen: klein uur rij-
den vanaf München, pal naast de E45. Info: www.ingolstadt-
village.com

Londen -
uurtje treinen van the city
Shoppen in Londen peperduur? 
Klopt. Pak daarom de trein naar het 
luxe, maar voordelige winkeldorp 
Bicester Village en keer terug met 
een tas vol Britse modetoppers als 
Burberry, Superdry en Paul Smith. 
Slechts een uurtje treinen vanaf 
station London Marylebone, stap 
uit bij Bicester North. Info: www.bi-
cestervillage.com

In een outlet center- formaatje mInIstad- kun je shoppen 
tot je erbIj neervalt. verspreId over europa lIggen 
reusachtIge wInkelcomplexen met één grote troef: fIkse 
kortIngen op de grootste merken. wIj tIppen dIt dozIjn 
spotgoedkope ‘superstores’. 
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