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VIP AVENGERS DAY W CINEMA CITY W BONARCE
Już 27 kwietnia w salach VIP Cinema City w Bonarce odbędzie się długo wyczekiwany VIP
Avengers Day. Tego dnia fani produkcji Marvela będą mogli obejrzeć premierę najnowszej części „Avengers: Koniec gry” w wyjątkowo ekskluzywnych warunkach.
W premierowej części produkcji Marvela widzowie dowiedzą się, czy Avengersi i ich sprzymierzeńcy zdołają pokonań Thanosa i odwrócić niszczycielską moc Kamieni Nieskończoności. Te emocjonujące wrażenia
będą mogli podziwiać przy ulubionych kinowych przekąskach dostępnych w otwartym barze w strefie VIP.
Oprócz popcornu oraz nachosów, przed seansem czekać będą ciepłe i zimne dania przygotowane na miejscu przez szefów kuchni oraz napoje.
W stacjach live cooking zostaną natomiast zaprezentowane nowości z menu. Widzowi będą mogli spróbować m.in. tortille z pysznymi dodatkami oraz oryginalny deser cookielida z miksem lodów i słodkich polew.
Widzowie podczas VIP Avengers Day obejrzą seans w kameralnych salach wyposażonych w skórzane fotele premium z regulowanymi elektrycznie oparciami i podnóżkami. Możliwość rozłożenia fotela nawet do
pozycji leżącej zapewni widzom niezwykły komfort podczas oglądania filmu.

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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