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Odkryj Mazury w Bonarce
Dlaczego warto odwiedzić Mrągowo? Jak ekspresowo dostać się z Krakowa na Mazury bez groźby stania
w korku? Na te i wiele innych pytań będzie można uzyskać odpowiedź już 16 marca od godz. 14:00 do
21:00 w Bonarce podczas wydarzenia promującego otwarcie bezpośredniego połączenia lotniczego
z Krakowa na Mazury. W programie akcji m.in: koncert Cezarego Makiewicza oraz liczne konkursy
z atrakcyjnymi nagrodami.
Weekend na Mazurach – to już możliwe! Od 25 kwietnia ruszy bezpośrednie połączenie lotnicze z Portu
Lotniczego Kraków do Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. W związku z tym w Bonarce odbędzie się wydarzenie, podczas którego krakowianie będą mogli zapoznać się z największymi atrakcjami Mrągowa - jednej
z najpopularniejszych miejscowości turystycznych na Mazurach.
Podczas wydarzenia w Bonarce odbędzie się koncert Cezarego Makiewicza, który wykona m.in. słynną
piosenkę „Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa”. Dodatkowo zostaną przygotowane liczne konkursy
z nagrodami oraz gadżety dla kolekcjonerów.
Wydarzenie odbędzie się w Bonarce na placu przy fontannie. Wstęp będzie bezpłatny.

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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