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Nike outlet orlando vineland

A edição de hoje é um lugar em Orlando que é quase tão importante para os brasileiros quanto o Disney Parks: o Premium Outlet. Esta é a principal saída em Orlando ganhou fama não só na cidade, mas em todo o país e até tem uma unidade no Brasil (não tão boa quanto a americana, né?). Nós olhamos para premium tão soberbamente em uma viagem
para Orlando que tanto Felipe e eu tínhamos certeza absoluta que eu já tinha escrito sobre essa tomada aqui na VPD. Foi só quando eu estava procurando o assunto aqui que eu percebi que não existia! Fiquei chocada até agora. É hora, hoje vamos corrigir esse declínio do blog e contar tudo sobre uma das melhores compras em Orlando, com todas as
dicas para você tirar o máximo de suas compras lá. O Premium Outlet está no roteiro de 99,9% das pessoas! Mas há maneiras e meios de usá-lo! Espero que você encontre muitas dicas aqui para aproveitar ainda mais. Outlet Premium em Orlando Quando morei em Orlando, morei em um apartamento chamado Chatham Square apenas com funcionários
da Disney. Este apartamento é muito perto do chão do estacionamento premium, o que me permitiu ir da minha casa para esta tomada. Se você conta que pode entender por que aprendi tantas dicas de como morar em Orlando com pouco dinheiro (como eu disse aqui), certo? Meu salário foi rapidamente transformado em Premium e Walmart, mas quer
saber? Não me arrependo! Há gosto para comprar quando sentimos vontade de fazer um bom negócio, e premium está sempre cheio de boas promoções para quem quer assistir. Enfim, durante esse tempo tive a sorte de ser vizinho do Premium, conheci bem esse lugar e aprendi algumas dicas que gostaria de compartilhar com você. Carter é do
Premium. Quanto mais você compra, mais eles oferecem descontos para próximas compras. É um ciclo sem fim! Premium Outlet Vineland x Premium Outlet International Drive Antes de mais nada, vamos ao básico. O Outlet Premium é a tomada mais famosa de Orlando e agora tem duas unidades na cidade, uma em Vineland (que ficava perto da minha
antiga casa) e outra na International Drive (antiga Prime). Antes de me perguntar qual é a melhor saída premium para eu visitar? Já estou respondendo: ambos valem uma visita e muito da sua visita. Normalmente, durante uma viagem para Orlando, eu vou em ambas as unidades mais de uma vez. Digo isso porque na mesma loja, você pode encontrar
uma variedade um pouco diferente de produtos em cada unidade premium ou mesmo na mesma unidade, com alguns dias de diferença (tudo depende da substituição do estoque, certo?). Até a Disney tem uma loja de outlets, você se pergunta o quê? Além disso, existem lojas que você só pode encontrar no Vineland Premium Outlet e lojas só podem ser
encontradas na International Drive Encontre uma saída. Por exemplo, algumas lojas de utensílios de cozinha que mencionei no artigo sobre este tópico (que você pode encontrar Você só pode encontrá-los no Premium Outlet da International Drive. Se a sua viagem é curta e você só tem tempo para escolher uma unidade premium, você não precisa se
preocupar também. Se você está procurando um produto específico, dê uma olhada na lista de lojas de cada unidade premium e verifique quais têm as lojas mais interessantes para completar sua lista de compras. Às vezes essas coisas acontecem: A loja tem 50% de desconto e ainda dá 20% a mais em uma promoção flash. Se isso não é um sinal de
venda, eu não sei o que é!  A lista de lojas está localizada no site, também separada por categorias (o que facilita muito). Se não, tenho certeza que ambas as unidades lhe servirão bem. Todas as principais lojas estão representadas tanto no International Drive Premium quanto no Vineland Premium. Bolsa de estudos para todos!! Então é só ir aplicar
os descontos!  Mesmo que você não viaje com pressa, se você está um pouco louco em planejar como eu, você vai achar uma boa ideia explorar o site premium e já dar uma olhada no mapa de cada unidade com a lista de lojas existentes. Assim, você pode escolher a tomada que melhor lhe convém e planejar sua rota quando você estiver lá para que
você não se sinta perdido. Todas as unidades premium são muito grandes e sem cartão é fácil se perder. Se você não quiser planejar com antecedência, não precisa imprimir o cartão premium no site Do. Cada unidade também oferece o cartão de papel gratuitamente para os visitantes, apenas encomenda um dos Serviços de Hóspedes. Mapa do
Premium Outlet com a lista de lojas. Ele pode ser impresso no site ou removido dos serviços de hóspedes para cada unidade. Cupons de desconto para o Premium Outlet Antes mesmo de ir para Orlando, você já pode começar a se preparar para compras com algumas medidas para garantir descontos ainda maiores do que o habitual. Primeiro, não deixe
de entrar no site do Premium Outlet para que você possa imprimir cupons de desconto para a grande maioria das lojas neste shopping. Não é um cupom que nem vemos aqui no Brasil, é um cupom com desconto de verdade! Eu me saí muito bem com essa história de imprimir cupom premium em casa. Então eu recomendo muito (porque é grátis, então
não custa levar, né?)! Até escrevemos uma história apenas sobre cupons de desconto (que você pode encontrar aqui). No entanto, vale a pena destacar este ponto aqui, pois premium é provavelmente o lugar em Orlando onde você pode se beneficiar mais com o uso de cupons! Observe que existem cupons diferentes para cada unidade Premium Outlet,
então imprima tanto para Vineland Premium quanto para a International Drive. E organize-se para que você não confunda uns com os outros! Em geral, gosto de deixar todos os cupons para cada unidade premium cortada alfabeticamente e separada com um clipe por shopping. Então eu recebo um pequeno bloco de cupons fáceis de usar e encontrar
quando eu chegar em uma loja de um duas unidades. É importante ressaltar que os cupons são válidos, por isso sempre os imprima o mais próximo possível da sua viagem (de preferência no dia da sua partida para Orlando). As duas unidades premium são enormes. O ideal é conhecer em paz e parar o carro perto das lojas que mais te interessam. Eu te
convenci, não foi?  Ver passo a passo para se cadastrar e imprimir seus cupons no vídeo abaixo onde explicamos tudinho. Aproveite para conhecer e se inscrever no nosso canal do YouTube para ver mais dicas para sua viagem.  Outra dica que descobri recentemente é que o Premium Outlet Fanpage no Facebook oferece algumas promoções
especiais lá de tempos em tempos. Vale a pena gostar do site e ficar de olho na véspera da sua viagem. Horário de funcionamento do Outlet Premium em Orlando Recebemos muitas perguntas buscando informações sobre horários premium, especialmente em datas especiais como Natal, Ano Novo e outros feriados. As horas premium realmente mudam
para alguns dados importantes, mas eles sempre informam essas alterações em tempo há pouco tempo no site de cada unidade. Abaixo está o link para a programação de cada loja premium em Orlando. Clique aqui para entrar no site da International Drive Premium e verificar o horário de funcionamento. Clique aqui para se inscrever no site premium da
Vineland e verificar o horário de funcionamento. A lacuna na tomada é muito diferente do CAP do SHOPPING. É na tomada onde encontramos esse moletom confortável que todo mundo gosta, sabe?  Pontos importantes para aproveitar as compras premium, eu poderia terminar a história aqui, mas eu acho que é extremamente importante destacar
alguns pontos para quem planeja fazer compras na Premium ou em qualquer grande centro de Orlando para ter certeza de que você está se divertindo e não caindo em quaisquer avarias. Para não me repetir, darei minhas recomendações de que alguns links bem úteis para aqueles que estão interessados no assunto, ok? Fazer compras em Orlando
(seja em outlet premium, outros pontos de venda ou qualquer ponto comercial) é sempre um prazer, principalmente em comparação com os preços praticados no Brasil. No entanto, algumas pessoas estão muito mais preparadas do que outras para tirar o melhor da loja. Além do grupo de quem sabe curtir compras, recomendo que você veja algumas
dicas básicas para você aproveitar ao máximo seus dólares suados em suas compras em Orlando. Lojas esportivas como Nike e Adidas também fazem sucesso, principalmente no tênis, que é muito mais barato do que no Brasil. Se você tem férias americanas em sua viagem, fique de olho nesta data e dias antes /depois (basicamente emendando com
fim de semana). Enquanto os parques estão lotados e superlotados, os estabelecimentos costumam oferecer grandes ofertas em feriados americanos. Eu já tenho Kate Kate com 70% de desconto muitas vezes!  Além disso, não é novidade para ninguém em Orlando que os brasileiros estejam lá para encher os bolsos com novos produtos, o que acaba
atraindo a atenção de muitos vilões. Muitas pessoas têm prestado a devida atenção ao fator de segurança ao escolher um hotel (como ensinamos aqui), mas ainda há bobagem quando você vai às compras. Aqui estão 3 dicas rápidas e práticas para garantir sua segurança no momento de suas compras e evitar problemas na sua viagem, e também no
vídeo abaixo: Por fim, espero que com essas informações você possa aproveitar ainda mais a sua viagem. Minha esperança é que as malas em Orlando cheguem muito facilmente e voltem com muita força.  
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