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Wrocław,  5.03.2018 r.

Arkady Wrocławskie zapraszają w niedziele niehandlowe

Arkady Wrocławskie wychodzą naprzeciw Klientom. W  marcowe niedziele niehandlowe otwarta

będzie większość lokali gastronomicznych oraz niektóre punkty usługowe i rozrywkowe w Centrum.

11 i 18 marca parking dostępny na bardzo promocyjnych warunkach - pierwsze 3 godziny postoju

gratis, a  każda kolejna godzina postoju tylko za złotówkę.
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W marcu wchodzi w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i inne

dni. Pierwsze tzw. niedziele niehandlowe przypadają na 11 i 18 marca. W te dni Centrum Handlowe

Arkady  Wrocławskie  będzie  częściowo  otwarte.  Odwiedzając  Centrum  będzie  można  skorzystać

z oferty gastronomiczno-rozrywkowej oraz usługowej.  Dla Klientów udostępnione będzie wejście od

ulicy Swobodnej (przy aptece) oraz parkingi na poziomach plusowych. Od początku marca codzienne

pierwsze 3 godziny postoju w Centrum są bezpłatne, a w niedziele niehandlowe postój na parkingu

jest objęty dodatkową promocją, w której każda kolejna godzina kosztuje tylko 1 złotówkę.

- Otwierając w niedziele niehandlowe część punktów gastronomicznych, rozrywkowych i usługowych

wychodzimy naprzeciw Klientom. Wierzymy, że wiele osób z chęcią przyjdzie w niedzielę na fitness czy

do  kina,  a  przy  okazji  zje  z  rodziną  obiad  lub  szybką  przekąskę.  Mamy  nadzieję,  że  dużym

udogodnieniem  dla  naszych  Klientów  będzie  promocja  parkingowa,  mianowicie  w  niedziele

niehandlowe w Arkadach Wrocławskich będzie można parkować przez 3 godziny gratis, a za każdą

kolejną godzinę płatność wyniesie zaledwie złotówkę - mówi Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu

Arkad Wrocławskich. 

11 i 18 marca w Arkadach Wrocławskich otwarte będą: OH Kino, Fitness Academy, Apteka Lekosfera

DGA12, Trafika Shishka79, Pralnia Panda, Kinderplaneta oraz niektóre lokale gastronomiczne: Wyspa

Zdrowia, Fashion Cafe, Baroli,  Sevi Kebab, 77 Sushi, KFC, Pizza Hut Express, Pasibus, Boboq Fresh.

Godziny otwarcia w niedziele niehandlowe nie zostaną zmienione i będą obowiązywały jak w każdą

niedzielę, czyli od 10:00 do 20:00. W pozostałe dni tygodnia godziny otwarcia Arkad Wrocławskich

pozostają bez zmian.

Kontakt dla mediów: 

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl 

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl

O CH Arkady Wrocławskie:

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii znajduje się

110 sklepów i punktów usługowych. Do dyspozycji klientów przygotowanych jest 1 100 miejsc parkingowych.

W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket Piotr i Paweł oraz

pierwsze  we  Wrocławiu  OH  KINO  będące  połączeniem  najlepszych  cech  multipleksu  z  charakterystycznymi
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elementami  dawnej  kinematografii.  Największą  atrakcją  Centrum  jest  ogromne  akwarium  z rekinem

i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości oraz waga 200 ton - oto

dane akwarium.

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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