SHOPPING I POZNAŃ

Poznań er en by for alle shoppingfans. Et enormt udvalg af shoppingmuligheder og en uforglemmelig
stemning gør, at shopping i Poznań er en nydelig oplevelse. Butikker for enhver smag og til ethvert
budget! Handelscentre befinder sig både i centrum og i udkanten af byen. I meget forskellige
butikker finder du både verdenskendte mærker og de nyeste kollektioner af polske designere og
producenter. Det er værd at besøge små gallerier, antikvarer som tilbyder bøger og møbler, men
også guldsmedeforretninger med moderne smykker i sølv og rav som Polen er kendt for.

STARY BROWAR 50 50
ul. Półwiejska 42
www.starybrowar5050.com
Åbningstider: mandag – lørdag 9 - 21 / søndag 10 - 20

Over 200 butikker, 15 restauranter, 13 caféer, et teater, en konsertsal, over 10 udstillingsrum, 8
biografsaler, Blow Up Hall 50 50, 3 musikklubber og en historisk park – alt dette midt i centrum i
bygningerne af gammelt Huggers bryggeri fra 1800-tallet. Stary Browar blev kåret til et af 20 perler
af moderne polsk arkitektur efter 1989.

GALERIA MALTA
ul. Maltańska 1
www.galeriamalta.pl
Åbningstider: mandag – lørdag 10 - 22 / søndag 10 - 20

Galeria Malta befinder sig i en af de mest maleriske bydele, direkt ved siden af Maltasøen. I
bygningen som kan huse 20 fodboldbaner, finder man 170 butikker af de mest populære polske og
internationale varemærker, med servicepunkter, restauranter, caféer, en moderne biograf Multikino
og et træningscenter. Parkeringshuset, som blev bygget på flere etager har plads til 1800 biler.
Shoppingcenter Malta organiserer også mange fester, workshops og andre arrangementer.

POZNAŃ CITY CENTER
ul. Stanisława Matyi 2
www.poznancitycenter.pl
Åbningstider: mandag – lørdag 9 – 21, søndag 9 – 20

Poznań City Center befinder sig direkte ved hovedbanegården Poznań Główny. Handelscentret er
forbundet med jernbanestationen og busterminalen. Der er over 200 butikker og lokaler til rådighed.
Poznań City Center tilbyder mange specielle arrangementer som modeshows, workshops,
attraktioner for de mindste og møder med kendte personligheder - ofte med modeeksperter. Poznań
City Center er et perfekt sted for alle, der har lidt tid før deres næste tog afgår.

POZNAŃ PLAZA
ul. Drużbickiego 2
www.poznanplaza.pl
Åbningstider: mandag – lørdag 9:30 – 21, søndag 10 – 20

Poznań Plaza er en forbindelse af et handelscenter og et fritidscenter for hele familien. Man
projekterede det med tanke om komfort under shopping. Her vil du også finde et bredt udvalg af
restauranter og caféer. Mange koncerter, arrangementer og konkurrancer gør tilbuddet endnu
bedre.

GALERIA MM
ul. św. Marcin 24
www.galeriamm.poznan.pl
Åbningstider: mandag – fredag 9 – 21, lørdag 10 – 20, søndag 10 - 19

Her vil du finde talrige butikker, servicepunkter og spisesteder (over halvfjerds) samt en speciel
underholdningszone og mange andre attraktioner. I kælderen befinder sig en stor parkeringsplads.

KUPIEC POZNAŃSKI
pl. Wiosny Ludów 2
www.kupiecpoznanski.pl
Åbningstider: mandag – lørdag 10 – 21, søndag 11 – 19

Et moderne shopping- og businesscenter midt i byens centrum. Over 30 000 kvadratmeter og 3
etager med over 100 butikker og servicepunkter. Parkeringsplassen i kælderen tilbyder over 150
pladser.

KING CROSS MARCELIN
ul. Bukowska 156
www.kingcrossmarcelin.pl
Åbningstider: mandag – lørdag 9 – 21, søndag 10 – 20

King Cross Marcelin er et af de første handelscentre i Poznań, som blev bygget i 2005. En udmærket
pladsering sikrer problemløs kommunikastion fra alle steder i byen. King Cross tilbyder 122 butikker
og servicepunkter. King Cross organiserer mange konkurrancer og arrangementer for sine kunder.

GIEŁDA STARA RZEŹNIA
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl

Hver weekend, med undtagelse af hver anden lørdag i månedet, arrangeres der et loppemarked.
Hver anden lørdag findes der det største antikvitetsmarked i Polen.

GRØNTORV

Friske frukt og grøntsager samt lokale produkter kan man finde på vores torve, som befinder sig på:
Plac Bernardyński, Plac Wielkopolski og Rynek Jeżycki. Lidt længere fra turiststier kan du finde
Rynek Wildecki og Rynek Łazarski.
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