
WEEKEND TRIP

Bij ADAM krijg je nu de perfecte give-aways van onze topmerken cadeau. 
Ideaal om mee te nemen op een weekend trip. Een paar dagen ertussen 

uit is dé manier om drukke weken te onderbreken en de batterij weer op te 
laden. Shoppen in New York, een romantisch weekendje Parijs, touren op de 

motor of uitwaaien op het water, met onze nieuwe collecties zit je altijd 
goed. Zo kun je comfortabel reizen en toch stijlvol voor de dag komen.

Shop bij ADAM en profiteer van deze unieke acties*.

ADAM.NL/WEEKENDTRIP

*Deze acties zijn geldig t/m 17 april 2016 of zolang de voorraad strekt.
Maximaal 1 give-away per persoon. Niet alle merken zijn in elke vestiging verkrijgbaar.  

Ga voor alle merken per winkel naar ADAM.NL/STORELOCATOR.

Pak je tas en vlieg naar 
‘the city that never sleeps’. Deze 
canvas tas met leren details van 
McGregor krijg je nu bij ADAM 
cadeau. Perfect voor je tripje naar 
New York.

WEEKENDTAS CADEAU GAASTRA POLO CADEAU

Tijdens een zonnige dag op het 
water kom je goed voor de dag in 
deze limited edition Gaastra polo. 
Een musthave voor iedere man deze 
zomer!

GAASTRA POLO  
T.W.V. €79,95 
CADEAU 
BIJ BESTEDING 
VANAF €199,95 AAN 
GAASTRA ITEMS

WEEKENDTAS  
T.W.V. €119,95 
CADEAU 
BIJ BESTEDING 
VANAF €249,- AAN 
ITEMS VAN ALLE 
MERKEN

JAS  ADAM FRIDAY  €139,95.  TRUI  MCGREGOR  €89,95.  BROEK  ADAM FRIDAY  €79,95. OVERHEMD  GAASTRA  €79,95.  SHORT  GAASTRA  €79,95.  SCHOENEN  GAASTRA  €109,95. 

LIMITED EDITION



PERFECTE CADEAUS
VOOR EEN WEEKEND TRIP

TOMMY HILFIGER 
EAU DE TOILETTE CADEAU

VANGUARD T-SHIRT CADEAU

Ga je op de motor weg in eigen 
land of hou je van een stoere outfit? 
Dan mag dit Vanguard T-shirt niet 
ontbreken. 

VANGUARD T-SHIRT  
T.W.V. €39,95 
CADEAU 
BIJ BESTEDING 
VANAF €129,- AAN 
VANGUARD ITEMS

TOMMY HILFIGER 
BOLD EAU DE 
TOILETTE  T.W.V. 
€32,- CADEAU 
BIJ BESTEDING 
VANAF €149,- AAN 
TOMMY HILFIGER 
ITEMS

Ga je een romantisch weekendje 
naar Parijs of maak je een andere 
city trip? Dan kun je niet zonder 
deze heerlijke eau de toilette van 
Tommy Hilfiger.

COLBERT VANGUARD  €189,95.  TRUI  VANGUARD  €109,95.  JEANS VANGUARD  €109,95. JAS  TOMMY HILFIGER  €329,-.  OVERHEMD  TOMMY HILFIGER  €89,90.  

JEANS  TOMMY HILFIGER  €139,-.

ADAM.NL/WEEKENDTRIP

Onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.


