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POZNAJ SEKRETY ZWIERZAKÓW W BONARCE
Zwierzaki mruczą, szczekają, łaszą się i merdają ogonami. Mają też sekrety, o których nie
wiedzą ich właściciele. Część z nich zostanie ujawniona w Bonarce 30 czerwca w godz. od 11:00
do 18:00 w czasie bajkowej zabawy dla dzieci. W programie m.in.: przejażdżka autokarem w
formie psa, tor przeszkód, spotkanie ze zwierzęcym behawiorystą i liczne konkursy z
nagrodami.
W Bonarce powstanie kraina zabawy inspirowana motywami z animowanej komedii „Sekrety
Zwierzaków 2”. W 2 strefach rozrywki – wewnętrznej na placu przy fontannie i zewnętrznej
przed głównym wejściem do centrum – dzieci skorzystają z licznych atrakcji. Wezmą również
udział w zbiórce karmy dla czworonogów ze schroniska.
Na placu przy fontannie pojawi się psotny tor z przeszkodami m.in. obręczami, kijkami do
slalomu i tubą do przejścia. Obok niego zobaczymy ściankę foto, platformę konkursu „Zostań
PROFESOREM” wzorowaną na popularnych teleturniejach, stoisko do grawerowania zawieszek
dla zwierzaków oraz miejsce, gdzie zwierzęcy behawiorysta zdradzi największe tajemnice
czworonogów.
W strefie zewnętrznej dzieci i ich rodzice przejadą się MAXOBUSEM – dwupiętrowym pojazdem
o wyglądzie psa. Lekarz weterynarii udzieli darmowych porad, a przedstawiciele lokalnych
schronisk opowiedzą o potrzebach porzuconych zwierzaków. Z kolei wszystkie Burki i Azory
skorzystają z chwili relaksu w Psim Spa.
Przed Bonarką zostanie ustawiona wielka miska, do której wszyscy chętni będą mogli wrzucić
pokarm dla zwierząt (preferowane puszki i sucha karma). Jest to świetny sposób, żeby wspomóc
wszystkie koty i psy, które jeszcze nie znalazły rodzinnego domu.
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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
zakładów chemicznych w krakowskiej dzielnicy Podgórze. Na ponad 92 tys. m2 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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