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8 Locaties in uw favorieten 

Bloomingdale's 

"Department Store"

Taking on the west coast one store at a time--the designer wares of

Bloomingdale's loved by New Yorkers are now in San Francisco. In the

expansion of the Westfield San Francisco Shopping Center,

Bloomingdale's is pulling out all of its tricks with 35,000 square feet of

shopping space. A browse through its second largest store will yield

revived Biba 1960s fashion, shoes by Jimmy Choo, exquisite accessories,

jewelry boutiques and fragrance for him and her. You won't want to leave

this place that soon.

 +1 415 856 5300  locations.bloomingdales.com/san-

francisco-centre

 845 Market Street, San Francisco CA

 by  ayeon song 

Neiman Marcus 

"Upscale Department Store"

Located in a vintage Beaux Arts building dating from just after the 1906

earthquake and fire, Neiman Marcus is one of the city's most upscale

department stores. You'll find all the big names in fashion: Chanel, Jil

Sander, Calvin Klein, Salvatore Ferragano, Dolce & Gabbana, Prada,

Giorgio Armani, TSE, Fendi, Gucci, Versace, Christian Dior, Donna Karen,

and Yves Saint Laurent. It also features two eating establishments: The

Rotunda and the Fresh Market Café.

 +1 415 362 3900  www.neimanmarcus.com  Lawrence_Fogarty@neima

nmarcus.com

 150 Stockton Street, San

Francisco CA

Saks Fifth Avenue 

"Sjiek Warenhuis In Het Centrum"

Gelegen naast het Union Square, is Saks Fifth Avenue een sjiek

warenhuis, dat onvergelijkbare mode door alle topontwerpers uit de

gehele wereld te bieden heeft. Je vindt er fijn cosmetica en luchtjes,

schoenen, accessoires en kledingstukken door namen als Narciso

Rodriguez, Zoran, Gucci, Moschino, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana,

Oscar De La Renta, Donna Karen, Calvin Klein, TSE, Max Mara, Anne Klein,

en Ellen Tracy. Let erop - deze winkel is alleen voor dames. De

herenwinkel kan een half blok naar het oosten worden gevonden, op 220

Post Street.

 +1 415 986 4300  384 Post Street, San Francisco CA

Gucci 

"Ontwerpersgallerij"

Iedereen kent deze ontwerper, een van de meest beroemde in de wereld.

Stap in deze Union Square boetiek. Het biedt een geweldige vibe en een

fabuleuze collectie van kleding, schoenen en accessoires. In deze

museumachtige ruimte vind je alles van getailleerde pakken en fijnlederen

schoenen tot handtassen, tot zilveren sleutelhangers, militaire id-plaatjes
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en een rubberen hondenbot. Als je beschouwt hoe sjiek deze boetiek is, is

het verbazingwekkend hoe vriendelijk de staf is.

 +1 415 392 2808  www.gucci.com/us/en/store/240-st

ockton-street

 240 Stockton Street, San Francisco CA

Chanel 

"Vol Chanel Boetiek"

Chanel boetiek heeft de laatste collecties van de wereldberoemde

ontwerper, de meest gezochte producten, en de fijne sierraden collectie.

Maar een half blok verwijderd van Union Square, in het gezelschap van

andere haute couture ontwerpers, vind je hier dames vrijetijds en formele

kleding die je meteen kunt dragen, een volledige schoenensalon,

bedwelmende parfums en een volledige lijn van eersteklas cosmetica.

Trakteer jezelf op het beste in accessoires, zoals sjaaltjes en leren riemen

en handtassen.

 +1 415 981 1550  services.chanel.com/en_US/storelo

cator/store/chanel+san+francisco-27

3.html

 156 Geary Street, San Francisco CA

 by fudowakira0   

Hermès 

"Union Square Boetiek"

Hermès; deze chique boetiek tegenover Union Square heeft damesmode

die je meteen kunt dragen, fijne sierraden, luxueuze items voor je huis,

heren kleding, leren schoenen, handtassen en meer. Er zijn cadeaus voor

iedereen, inclusief voor je hond, die wellicht een Hermès leiband kan

waarderen. Van alle boetieks aan de bovenkant van de markt biet Hermès

de meest eclectische verzameling goederen.

 +1 415 391 7200  www.hermes.com/us/en/  125 Grant Avenue, San Francisco CA

Salvatore Ferragamo 

"Ontwerpen op Jou"

Je voelt je als een nieuw persoon als je rondwandeld op deze schoenen

aangeboden door deze Italiaanse zwaargewicht van de mode industrie.

Gooi de oude schoenen weg en koop een paar Ferragamos en zorg dat

mensen omkijken. Als je budget niet hoog is, kies dan een van de sjaals,

zonnebrillen, horlogen, tassen parfums of iets anders. Het vriendelijke

personeel helpt je zonder opdringerigheid. Zelfs alleen het bekijken van

de etalage kan al een therapeutische werking hebben!

 +1 415 391 6565  www.ferragamo.com/  236 Post Street, San Francisco CA

Wilkes Bashford 

"High fashion"

This is an upscale English-style boutique catering to The City's elite,

where a hefty price tag reflects one-on-one customer service, master

tailoring, and exclusive designer collections. Men and women will find six

floors filled with a vast selection of upscale clothing ranging from

sleepwear to formal attire. Some of the names that make their way

through Wilkes Bashford include Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana,

Helmut Lang, Prada, Gucci, Jil Sander, Luciano Barbera and Richard Tyler.
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 +1 415 986 4380  wilkesbashford.mitchellstores.com/  375 Sutter Street, San Francisco CA
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