
OFERTAS
AVENTURA MALL



Situado em uma localização ideal entre Miami e 
Fort Lauderdale, O Aventura Mall é facilmente 
accessível a partir das principais rodovias do sul 
Florida e está localizado próximo aos aeroportos 
internacionais e portos de cruzeiros da região. 
Uma maneira perfeita para passar um dia inteiro, 
o destino de compras renomado mundialmente 
inclui lojas de departamentos como Nordstrom, 
Bloomingdale’s e Macy’s, assim como mais de 300 
boutiques e lojas favoritas – de Gucci, Louis 
Vuitton e Hermès a Apple, Adidas e Zara.

Quando você precisar de uma pausa nas 
compras, o Aventura Mall também oferece uma 
grande variedade de restaurantes regidos por 
"chefs" e eateries diversificadas que irão seduzir 
todos os paladares. Procurando por algo rápido 
para comer? Treats Food Hall oferece uma 
variedade de opções e lugares sentados em um 
espaço coberto e outro ensolarado, e uma área 
com sombra na cobertura. Os que buscam cultura 
irão desfrutar do programa Arts Aventura Mall, 
que inclui mais de 20 peças localizadas em todo o 
shopping, com destaque para a Aventura Slide 
Tower, The Haas Brothers’ Gorillas in the Mist e o 
LOVE sculpture de Robert Indiana – o lugar ideal 
para fotos do Instagram e TikToks. 

Visite



Assistência Bilíngue

Caixas Eletrônicos

Wi-Fi Grátis

Casa de Câmbio

Estações de Carregamento de Celulares

Cartão-Presente do Aventura Mall

Promoções para Grupos

Personal Shopping

Aluguel de Cadeiras de Rodas e Carrinhos 

de Bebês

Estações de Carregamento de Veículos 

Elétricos

Locais de Pick Up e Drop Off de Veículos 

Compartilhados

Artes Aventura Mall

Parque Infantil Rainbow Valley

Serviços



Ofertas
Exclusivas
120% Lino
10% de desconto em todos os itens com preço 
integral para todos os novos clientes.

Abercrombie & Fitch
15% de desconto em um item com preço integral.
Exceto vales-presentes, fragrâncias e itens de 
terceiros. Não pode ser combinado a outras 
ofertas.

Abercrombie Kids
15% de desconto em um item com preço integral. 
Exceto vales-presentes, fragrâncias e itens de 
terceiros. Não pode ser combinado a outras 
ofertas.

Anine Bing
15% de desconto em sua primeira compra.
Não inclui itens em promoção.

Ann Taylor
10% de desconto em sua compra com valor integral. 
Não pode ser combinado a itens em liquidação.

A|X Armani Exchange
20% de desconto em compras de US$ 500 ou mais

Aventura Pups
10% de desconto no valor da compra. 

Bloomingdale's
Passe por nosso Balcão de Visitantes no nível 
inferior e desfrute de um passe de compras de 10% 
de desconto e um presente exclusivo. 
Algumas restrições podem ser aplicadas. Um por 
cliente enquanto durar o estoque.

Breitling 
Compre um relógio Breitling e receba um item 
especial e exclusivo Breitling na Breitling Boutique 
Miami do Aventura Mall.



Brooks Brothers
25% de desconto em compras de US$ 150 ou mais. 
Válido somente para itens com o preço integral. 
Não pode ser combinado a outras ofertas. Não 
pode ser aplicado a compras anteriores, vales-
presentes, itens destinados a caridade, compras de 
vestuário sob medida ou encomendas especiais e 
produtos de amostra. 

Calvin Klein 
US$ 50 de desconto em compras de US$ 250. 
O limite de US$ 250 deve ser alcançado em uma 
única transação. 
Código: 500022994000

Claire’s
20% de desconto no valor total da compra. 
Não inclui piercing na orelha e vales-presentes.

Crocs 
US$ 10 de desconto em compras de US$ 75 ou mais. 
Pode ser combinado a outras ofertas na loja 
quando limite em dólares for alcançado.

Currency Exchange International 
50% de desconto na comissão de câmbio para 
qualquer transação de moeda estrangeira, 
passaporte de moeda em espécie ou cheque de 
viagem estrangeiro. 
Não inclui a troca de dinares iraquianos nem 
dongues vietnamitas. A oferta não pode ser 
acumulada nem combinada. 

Daniel Chong
10% de desconto na sua compra.
Válido apenas no Centro Comercial Aventura.

Designer Eyes
30% de desconto no valor da compra.
Somente estilos selecionados.

Diesel
20% de desconto em qualquer compra com valor 
integral. Alguns itens podem ser excluídos.



Edward Beiner 
US$ 50 de desconto em qualquer compra de US$ 
250 ou mais. 
Não pode ser combinado a outras ofertas, não 
válido para itens em promoção nem compras com 
cartão prime. SKU M00084.

FARMRIO
Receba 15% de desconto em sua primeira compra.
Não pode ser combinado a nenhuma outra oferta.

Forever 21
15% de desconto na sua compra de US$ 100 ou 
mais. Deve ser apresentado no momento da 
compra. Não pode ser combinado a nenhuma 
outra oferta ou desconto. Limite de uma oferta por 
compra. Não é válido em certificados de presente, 
vales-presentes nem compras anteriores. Não 
possui valor em dinheiro. Oferta sujeita a 
alterações sem aviso prévio. Consulte a loja para 
obter detalhes, pois algumas restrições podem ser 
aplicáveis. Válido somente no Aventura Mall. 

G-Star RAW
10% de desconto no valor da compra. 
Exceções podem ser aplicáveis.

Gilly Hicks
15% de desconto em compras com preço integral.
Não inclui fragrâncias e vales-presentes. 
Não pode ser combinado a outros cupons/códigos.

Hive & Colony
20% de desconto em todas as roupas 
personalizadas (fatos, camisas, casacos, etc)

Hollister
15% de desconto em um item com preço integral. 
Não inclui "itens indispensáveis, vales-presentes e 
itens de terceiros. Não pode ser combinado a 
outros cupons/códigos.

Jo Malone 
Receba 15% de desconto em qualquer compra de 
US$ 200 ou mais. 
Limite de uma oferta por cliente.



Kiehl’s 
Receba duas amostras de luxo de cortesia em 
compras de US$ 75.

Kipling
10% de desconto em compras de US$ 75 ou mais. 
Não pode ser combinado a outros cupons. Oferta 
válida somente para mercadorias. Código 
promocional: 1075.

Macy’s
Os hóspedes internacionais podem receber 10% de 
desconto com comprovante de passaporte ou 
documento de identidade.

Mephisto
Presente grátis em qualquer compra de US$ 100 ou 
mais.

MCM
10% de desconto em um item. 
Não pode ser combinado a nenhuma outra oferta. 
Só pode ser usado apenas uma vez.

Optical World
20% de desconto em óculos de sol. 
Algumas restrições podem ser aplicáveis.

Peppermint Park
Aproveite 15% de desconto em qualquer compra 
acima de US$ 150.

Pomellato 
Desfrute de uma taça de prosecco e de um horário 
marcado privado para conhecer nossa coleção de 
joias finas. 
Cortesia da taça de prosecco válida para maiores 
de 21 anos.

Quay
Compre 2 ou mais fotogramas e receba 20% de 
desconto.

Reformation
10% de desconto na sua primeira compra. Exclui 
itens de terceiros. 

Runner's Depot
10% de desconto na compra de calçados novos.



Skechers 
US$ 10 de desconto em compras de US$ 100 ou 
mais. 
Não pode ser combinado a nenhuma outra oferta 
ou promoção

Solstice Sunglasses 
20% de desconto na compra com preço integral 
qualificável. 
A oferta não pode ser combinada. Restrições e 
exclusões são aplicáveis.

The B12 Store
Receba um shot de B-12 GRÁTIS com a compra de 
qualquer vale-presente com valor superior a US$ 
100. (O preço normal da vitamina B-12 é US$ 30).

Ofertas válidas para visitantes que residirem fora da área dos três condados.  
Válido de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, somente no Aventura Mall.  
Podem ser aplicáveis exceções; as promoções não podem ser combinadas. Pode ser 
exigida prova de residência.  Para obter mais detalhes, consulte um funcionário da loja.



Promoções 
de Refeições

Divieto Ristorante
Taça de cerveja ou vinho da casa de cortesia na 
compra de um prato principal.

Motek Café
10% de desconto no valor da conta.

Pani 
10% de desconto no valor da conta.

Pubbelly Sushi
Rolinho Butter Krab de cortesia por mesa.

Serafina
20% de desconto no almoço de segunda a quinta-
feira

Ofertas válidas para visitantes que residirem fora da área dos três condados.  
Válido de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, somente no Aventura Mall.  
Podem ser aplicáveis exceções; as promoções não podem ser combinadas. Pode ser 
exigida prova de residência.  Para obter mais detalhes, consulte um funcionário da loja.



Nordstrom, Bloomingdales, 
Macy’s, JCPenney, AMC 24 Theatre 

e 300+ lojas

19501 Biscayne Boulevard, Miami, FL 
305-935-1110

aventuramall.com
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