THE MALL AT MILLENIA: É TODA UMA EXPERIÊNCIA. REQUINTADO. ELEGANTE. INCRÍVEL.
The Mall at Millenia, único destino de Orlando para compras de luxo, orgulha-se de ter uma
ampla seleção de lojas requintadas que servem aos clientes que buscam um presente perfeito
ou aquele artigo sem o qual não se pode viver em cada estação. Muito mais do que um típico
shopping-center na região da Flórida Central, The Mall at Millenia reúne uma série
impressionante de nomes internacionais, entre eles Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Sephora e
H&M, além das marcas americanas mais badaladas, tais como Apple, Tiffany & Co., Michael
Kors, Tory Burch e Abercrombie & Fitch. Sua decoração e acabamento de alta classe dão ainda
mais destaque à atmosfera de luxo e sofisticação do mall. Mas além de suas lojas de luxo e
ambiente refinado, The Mall at Millenia também conta com vários restaurantes cosmopolitas e
populares, entre eles: The Capital Grille, The Cheesecake Factory, P.F. Chang’s, Brio Tuscan
Grille e Earls Kitchen + Bar.
The Mall at Millenia está convenientemente localizado a poucos minutos de todas as principais
atrações turísticas de Orlando. Em complementação ao estilo muito especial de suas lojas
individuais, o próprio mall se eleva ao nível de suas lojas marcantes, ao oferecer uma gama de
serviços personalizados, raramente vistos num ambiente de shopping. Os visitantes ao The Mall
at Millenia podem curtir serviços equivalentes aos oferecidos nos mais famosos centros de
comércio do mundo. No total, a experiência de compras inclui uma ampla gama de serviços e
conveniências que aprimoram ainda mais essa experiência, inclusive um concierge de serviço
completo e multilíngue, programas de recepção (“meet and greet”) de clientes VIP, correio
americano, câmbio, serviço de auxiliares de compras, trunk shows e desfiles, eventos
emblemáticos e estacionamento por valé. The Mall at Millenia oferece serviços de ajuste de
roupas no local para personalizar suas preciosas aquisições de moda, com agendas prémarcadas.
Shopping para todos.
Requintado mas acessível, The Mall at Millenia apresenta várias opções que combinam com
qualquer senso de estilo. Trata-se de um destino onde mais de um terço das mais de 150 lojas
são as únicas do mercado de Orlando, onde as lojas com as melhores marcas foram
cuidadosamente escolhidas para oferecer aos visitantes uma seleção incomparável de compras,
e onde um serviço altamente personalizado complementa uma experiência de compras elevada
à sua essência máxima. Juntos, esses elementos constituem a fundação pela qual o The Mall at
Millenia está entre os 10 primeiros no ranking dos shopping centers de melhor performance no
mundo.
Através da atenção ao detalhe e dedicação ao design, The Mall at Millenia continua a elevar os
níveis de elegância. Dentro da tradição que persiste desde seu início, cada fachada é reservada
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exclusivamente a nomes renomados do varejo, criando finalmente a entrada triunfal de
Orlando no mundo das grandes aspirações em termos de estilo e moda. Este clima singular
prevalece em todo o mall, desde o som reconfortante dos elementos aquáticos e fontes
correntes, até o deleite para os olhos das obras de arte expostas e o ambiente tranquilizante
geral criado através dos detalhes, estilo, inspiração, criatividade e cultura de classe mundial.
Estilos celebrados no mundo inteiro.
The Mall at Millenia, reconhecido entre os destinos de compras mais reconhecidos do mundo,
oferece mais de 150 opções de lojas, incluindo âncoras emblemáticas tais como Neiman
Marcus, Bloomingdale’s e Macy’s. Coleções prontas para usar dos Champs-Élysées são
igualmente exibidas na Chanel do The Mall at Millenia. C’est si bon! Os estilos estonteantes de
Gucci podem ter se originado na Itália, mas encontram seu segundo lar no The Mall at Millenia.
Bello! As joias e relógicos da Cartier deixam deslumbrados os visitantes na Quinta Avenida de
Nova York – e atraem compradores também em Orlando.
O mall tem no seu interior lojas de marcas de luxo internacionalmente reconhecidas e os
conceitos mais em demanda em termos de marcas. The Mall at Millenia oferece uma coleção
incomparável de lojas de todo o mundo, entre elas: Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Bvlgari, Saint
Laurent Paris, Cartier, Prada, Salvatore Ferragamo, Breitling, Emporio Armani, Burberry, Jimmy
Choo, BOSS Store, Pandora e Lacoste. Sem contar as marcas favoritas dos EUA como Apple,
Tiffany & Co, Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade New York, Hollister & Co., Henri Bendel,
Abercrombie & Fitch, MAC, Banana Republic, Anthropologie e Urban Outfitters. Mais de um
terço das lojas incluídas são as únicas de todo o mercado Orlando. The Mall at Millenia
representa 31 marcas globais de 11 países e três continentes.
Uma dúzia de telas LED de alta resolução, distribuídas pela Grand Court, cujas dimensões
equivalem a oito andares, apresentam vídeos permanentemente que inspiram os visitantes
com coleções de cada temporada dos grandes shows e desfiles de modas de todo o mundo.
Gastronomia bem pensada.
Os visitantes podem jantar em renomados restaurantes e outros lugares sofisticados para
comer. Além dos doze restaurantes dos Orangerie Cafés, The Mall at Millenia oferece
verdadeiros pratos da moda no The Capital Grille, Brio Tuscan Grille, The Cheesecake Factory,
P.F. Chang’s China Bistro e Earls Kitchen + Bar.
The Mall at Millenia é toda uma experiência. Uma experiência de moda, de festa e culinária.
Telefone:
Horário:

407.363.3555
Segunda a sábado, de 10 às 21 horas
Domingo: de 11 às 19 horas
Os horários de feriados, lojas de departamentos, restaurantes e algumas lojas
especializadas poderão apresentar alguma variação.

Website:

http://pt.mallatmillenia.com/
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Redes Sociais:

English, Español, Português, Deutsch, Mandarin
www.facebook.com/themallatmillenia
www.instagram.com/themallatmillenia
www.twitter.com/milleniatweets
www.youtube.com/user/themallatmillenia
www.tripadvisor.com/attractions (The Mall at Millenia)
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