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 by love Maegan   

Steffl 

"Um shopping centre chique com uma vista

espetacular."

Este torre tornou-se um marco, em Viena, e é onde ficam a maioria das

lojas elegantes. Modernos elevadores de vidro com interiores de metal e

vidro lustroso proporcionam um contínua aura de elegância. Sempre

lotado, o centro comercial tem uma série de lojas de estilistas, um andar

inteiro de cosméticos e de bares e restaurantes para serem visto pelas

pessoas bonitas de Viena. Boss, DKNY, Ralph Lauren e uma infinidade de

outros têm filiais em Steffl. Para os que tem mais intelectuais o quarto

andar Amadeus tem uma livraria e um cyber café. Os chocólatras também

são atraídos através de uma espantosa seleção de confeitos habilmente

fabricados de maneira artesanal, alguns inspirados por Mozart. À noite, os

mais modernos utilizam o elevador de vidro para subir até o topo da torre

para uma deslumbrante vista da cidade .O restaurante adjacente partilha

da visão, porém é aconselhável fazer reservas com bastante

antecedência.

 +43 1 93 0560  www.steffl-vienna.at  office@steffl-vienna.at  Kärntner Strasse 19, Viena

 by michaelvito   

Ermenegildo Zegna Boutique 

"Elegância italiana."

Zegna pode não ser tão popular quanto Armani, mas o homem

verdadeiramente moderno vai estar familiarizado com esta marca.

Encontre cortes clássicos estilizados como casacos de malha preta de três

quartos de comprimento, ternos simples mas sofisticado, e claro, artigos

em lã. O conforto é outra das prioridades da Zegna, com uma ênfase nos

tecidos macios, como caxemira, seda e angora. Eles também possuem

uma grande quantidade de camisas, gravatas e acessórios.

Definitivamente para os cavalheiro distintos!

 +43 1 512 0979  www.zegna.com  boutique.vienna@zegna.co

m

 Kohlmarkt 8-10, Viena

 by Associated Fabrication   

Blaumax 

"Jeans& Jeans"

Esta cadeia oferece uma enorme variedade de calças. Parece quase

impossível não encontrar o par de jeans que você está procurando! Você

irá encontrar as melhores marcas como Levis, Diesel ou Pepe, mas

também alguns bons modelos da marca da casa. A loja também oferece

camisetas, pulôveres e coletes. Há um cartão especial para clientes

regulares, que lhe dá direito a descontos. O atendimento é amigável e

paciente. Um das outras filiais fica em Thaliastraße.

 +43 1 513 4531  www.blaumax.com  Fleischmarkt 20, Viena
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 by Muffet   

Peek & Cloppenburg 

"Trendy Department Store"

For over 100 years, Peek & Cloppenburg has been a major player in the

fashion retail business. With several department stores over multiple

locations, this store, located in the heart of Vienna is a go-to spot for all

your fashion needs. With brands ranging from casual upmarket like Jack &

Jones, Levi's, Kenzo as well as designer stores like DKNY, CK Jeans, D&G

and Fendi; the store offers a range of options for shoppers to indulge in

some retail therapy. With clothing and accessories for men, women and

children, there's plenty to choose from for all ages.

 +43 1 8904 8880  www.peek-cloppenburg.at  Kärntner Strasse 29-33, Viena

 by mikefats   

Hennes & Mauritz 

"Barato e moderno."

Desde sua abertura, em Viena, são um notável sucesso. Várias agências

estão localizadas na Mariahilfer Straße. Caminhando por esta rua, você

começa a ter a impressão de que todos tem uma sacola da H & M . Suas

roupas são principalmente para jovens, estão sempre na moda com

preços imbatíveis. A qualidade é ok, mas você não pode esperar que os

produtos durem eternamente. Mas de qualquer forma na próxima

temporada haverá uma nova tendência de moda! Há departamentos para

os homens, mulheres (incluindo os tamanhos grandes, e para grávidas) e

crianças. Mais sucursais em Kärntner Straße, Lugner City e SCS.

 +43 1 8 1090 9090  www.hm.com  Mariahilfer Straße 41, Viena
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