KRÁTKÉ ZPRÁVY CENTRA KRAKOV
EVENTO COFFEE
Otevřeli jsme novou kavárnu!
Své chvíle odpočinku můžete strávit v nově otevřené kavárně Evento Coffee, kterou
najdete v 1. patře. Vedle lahodné kávy si tu pochutnáte třeba na čerstvých dezertech
nebo křupavém panini. Na původním místě kavárny Coffeemania se připravuje prostor
pro pizzerii Solu Enotrii.
ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ MILOŠ KŘEČEK KK
Řeznictví a Uzenářství Miloš Křeček KK pro vás u nás připravuje novou prodejnu, kde
pořídíte čerstvé a velmi kvalitně upravené maso. Prodejnu najdete již brzy v přízemí
centra vedle prodejny Billa.
NOVÁ LEPŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ DM DROGERIE
Od 10. května do 24. května bude prodejna dm renovována. Na znovuotevření lepší a
ještě větší dm drogerie se můžete těšit 25. května 2018.

POSUN ESKALÁTORU A OTOČENÍ TRAVELÁTORU
V Centru Krakov se stále něco děje. Nejde ale jen o zábavné akce a nové obchody,
Centrum Krakov mění i svou podobu. Již nyní můžete využívat eskalátor vedoucí do
1. patra k prodejnám elektra a sportu. Další stavební úpravou je otočení travelátoru –
pojízdného chodníku vedoucího z podzemního parkoviště. Přípravné práce začaly už
v únoru a od 14. dubna je travelátor již dočasně mimo provoz. Během prací jsou k
dispozici stávající výtahy, které zajišťují přepravu osob z garáží do přízemí, ale i nový
výtah vedoucí za restaurací Sola Enotria, prodejnou Pepco a dětským koutkem, který
vás sveze do vyšších pater. Travelátor by měl být plně funkční v polovině května.

OTEVÍRACÍ DOBA BĚHEM SVÁTKŮ
Během státních svátků 1. a 8. května bude Centrum Krakov otevřeno podle běžné
otevírací doby. 8. květen však patří mezi dny, u nichž platí na základě zákona č.
223/2016Sb. zákaz prodeje v obchodech s prodejní plochou větší než 200 m2.
Sledujte naše webové stránky, kde bude seznam uzavřených prodejen uveden.

OBCHODNÍ CENTRUM KRAKOV
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