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 by Luis Villa del Campo   

Century 21 

"Bargain Shopping at its Best"

Century 21 has long been treasured by bargain hunters, who go to find

huge markdowns on designer clothing for men and women, as well as

must-have items for the home. Shop for outfits that will turn heads during

the day and evening wear that will stun at special events. Load up on

shoes, accessories, and beauty products, then get some household goods,

furnishings, and upholstery to match. Your dream look is just around the

corner at Century 21, where you'll find unbelievable deals on designers

like Burberry and Louboutin. Happy hunting!

 +1 212 227 9092  www.c21stores.com/  customerservice@c21store

s.com

 22 Cortlandt Street, Nova

Iorque NY

 by Ingfbruno   

Macy's Herald Square 

"Milagre na Rua 34"

O Macy's reivindica de ser a maior loja de departamento no mundo. Ela

está alojada num grande edifício que abrange todo um quarteirão. Na

verdade, a loja é tão grande que é fácil perder-se nela. Existem secções de

moda vai até as jóias, beleza, artigos para a casa, bagagem e muito mais.

Também há um correio, uma loja para comprar animais de estimação e

um mercado de peixe. Todos os anos a loja patrocina a Parada do Macy's

Dia de Acção de Graças, bem como os Macy's Fogos de 4 de Julho. Ligue

para informações dos horários de funcionamento.

 +1 212 695 4400  l.macys.com/new-york-ny?

cm_sp=localmacys-_-visit-s

ite-_-macy-s-herald-

square_store-locator

 visitor@macys.com  151 West 34th Street, Nova

Iorque NY

 by Jason Kuffer   

Saks Fifth Avenue 

"Loja de Departamento de Moda"

Você vai encontrar a Saks pela sua variedade das bandeiras hasteadas no

exterior do edifício. É uma loja de departamento só de moda,

apresentando moda feminina contemporânea e vestuário masculino

clássico. A secção da mulher tem uma opção internacional dos estilistas,

incluindo a Dolce & Gabbana, Moschino e Sonia Rykiel ademais com os

populares perfumes de Bond n 9. Há também estiistas americanos muito

conhecidos como Calvin Klein, Ralph Lauren e Donna Karan. A secção do

homem tende a ser mais conservadora.

 +1 212 753 4000  www.saksfifthavenue.com/locations

/s/newyork?exclude=7478&latitude=

40.758132&longitude=-73.976845&

page=1&storesPerPage=3

 611 Fifth Avenue, At 50th Street,

Manhattan, Nova Iorque NY
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 by Steven Pisano   

Bergdorf Goodman 

"Uma Loja para Milionários"

Magnânimo, "Luxuoso" e "Elegante" são as palavras que vêm à mente

quando você entra no Bergdorf Goodman. Esta gigantesca loja de sete

andares oferece roupa para homens, mulheres e crianças, perfumes,

acessórios de couro, acessórios para esportes, roupa de cama e de banho,

jóias, antigüidades e muita roupa das estilistas também fazem parte das

mercadorias oferecidas. Cansado de comprar? Vá para o spa e sentir o

estresse afastar-se! E caso você ache o lugar caro, apenas dê um passeio

e veja a maneira como os ricos gastam o seu dinheiro!

 +1 800 558 1855 (Toll Free)  www.bergdorfgoodman.c

om/

 clientservices@bergdorfgo

odman.com

 5th Avenue & 58th Street,

Nova Iorque NY

 by Coolcaesar at en.wikipedia

   

Bloomingdale's 

"New York, New York"

Qualquer coisa que precisa, seguramente esta loja de departamentos,

terá. E se você não estiver procurando nada em particular, há muito a ver.

Na parte de embaixo você irá encontrar acessórios e produtos da beleza.

Nos andares em cima, há uma grande secção de moda feminina, bem

como roupas para homens do vestuário, roupa de cama, cozinha e muito

mais. Aqueles que gostam as marcas terão o prazer de encontrar roupa de

Stella McCartney, entre outros. Enquanto a maioria das mercadorias são

caras, a Bloomingdale é famosa pelas suas grandes promoções. Ligue

para saber os horários de funcionamento.

 +1 212 705 2000  locations.bloomingdales.com/59th-

street

 59th Street & Lexington Avenue, 1000

Third Avenue, Nova Iorque NY

 by 663highland 

Barneys New York 

"Lojas na Avenida Madison"

Enfatizando mercadorias de luxo e produtos luxuosos, a Barneys New

York é um lugar de compras de alto nível que proporcionará uma fabulosa

experiência, além de ter um óptimo serviço ao cliente e uma prática de

promover jovens designers. Barneys New York vende itens tais como

gravatas de seda, bolsas Prada e ternos para homens de negócio.

Começou como alfaiate conhecido por sua equipe extremamente

profissional e pelos seus cortes clássicos, e a loja ainda é admirada por

sua grande e criteriosa selecção de grifes. Existe também uma excelente

gama dos artigos domésticos de alto nível à venda. Sua localização na

emblemática Avenida Madsion (Madison Avenue) mantém seu foco nos

itens de sua especialidade e atende a todas as idades.

 +1 212 826 8900  www.barneys.com/on/de

mandware.store/Sites-BNY

-Site/default/Stores-

Details?StoreID=3

 info-

madison@barneys.com

 660 Madison Avenue, Nova

Iorque NY
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