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STREFA VIP W CINEMA CITY BONARKA W NOWEJ ODSŁONIE
Od 13 lutego rusza zaprojektowana według nowego konceptu Strefa VIP w kinie Cinema City w Bonarce. Oprócz luksusowych foteli, które zachwycą każdego kinomana, goście będą mogli skorzystać z rozbudowanej oferty gastronomicznej – otwartego baru oraz punktu z ciepłymi i zimnymi daniami z całego
świata. Zmodernizowana Strefa VIP dzięki wyjątkowej atmosferze jest również idealnym miejscem do
spotkań prywatnych i biznesowych.
W odnowionej Strefie VIP w Cinema City w Bonarce seanse filmowe będą się odbywać w jednej z trzech
kameralnych sal. Każda z nich jest wyposażona w skórzane fotele premium z regulowanymi elektrycznie
oparciami i podnóżkami. Możliwość rozłożenia foteli nawet do pozycji leżącej zapewni widzom niezwykły komfort podczas oglądania filmów
Strefa VIP w Cinema City w Bonarce posiada bardzo bogatą ofertę gastronomiczną. Dostępne będą świeżo przyrządzane na miejscu ciepłe i ziemne dania ze specjalnego menu, oferującego szeroką paletę smaków świata. Nie zabraknie również orzeźwiających napojów, aromatycznej kawy i zjawiskowych deserów. W Strefie VIP typowe kinowe przekąski m.in. popcorn i nachosy będą dostępne bezpłatnie.
W zamyśle twórców Strefa VIP w Cinema City w Bonarce ma być miejscem, w którym warto się spotykać.
Wyjątkowa atmosfera, otwarty bar i niepowtarzalny klimat z domieszką luksusu mają sprzyjać zarówno
służbowym, jak i prywatnym spotkaniom. Co więcej, fachowy personel zapewni kompleksową organizację różnego typu szkoleń, konferencji i innych wydarzeń.

BONARKA I NEPI ROCKCASTLE PLC
Właściciel Bonarki NEPI Rockcastle plc jest wiodącym inwestorem oraz deweloperem nieruchomości komercyjnych
w Europie Środkowo-Wschodniej, którego akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu oraz Amsterdamie. Znajduje się również w pierwszej dziesiątce firm z branży nieruchomości komercyjnych w kontynentalnej Europie pod względem wartości rynkowej. Firma posiada jeden z największych portfeli nieruchomości
w Rumunii, Polsce oraz na Słowacji, a także wyraźnie zaznacza swoją obecność w Chorwacji, Czechach oraz Serbii.
Bonarka to wielofunkcyjne centrum miejskie, powstałe na obszarze 19 ha poprzemysłowych terenów dawnych
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zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m powierzchni użytkowej znajduje się
230 punktów handlowo-usługowych i restauracji, w tym Auchan, Leroy Merlin, Media Expert oraz kino Cinema City jeden z największych multipleksów kinowych w Polsce. Do dyspozycji klientów jest bezpłatny parking, mogący pomieścić 3200 samochodów. Ponadto na terenie Bonarki znajduje się jeden z pierwszych na świecie ośrodków edukacyjno-wychowawczych w centrum handlowym: „Siemacha Spot”. Zarządcą obiektu jest firma APSYS.
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