SHOPPING I POZNAN

Poznań är en stad för alla shoppingfans. Ett enormt urval av shoppingsmöjligheter och en
oförglömlig stämning gör att shopping i Poznan är en utmärkt upplevelse. Butiker till varje smak och
till varje budget! Handelscenter befinner sig både i centrum och i utkanten av stan. I många olika
butiker hittar du både världskända marker och de nyaste kollektioner av polska designer och
producenter. Det är värt att besöka små gallerier, antikvariat som erbjuder böcker och möbler, men
också guldsmedsarbete med moderna silver och amber smycken som Polen är känd för.

STARY BROWAR 50 50
ul. Polwiejska 42
www.starybrowar5050.com
Öppningstider: måndag – lördag 9 – 21 / söndag 10 – 20

Över 200 butiker, 15 restauranger, 13 caféer, en teater, en konsertsal, över 10 utställningsrum, 8
biografsalar, Blow Up Hall 50 50, 3 musikklubbar och en historisk park – allt detta mitt i centrum i
byggnaden av gammalt Huggers bryggeri från 1800-talet. Stary Browar blev utvalt till en av 20
pärlorna av modern polsk arkitektur efter 1989.

GALERIA MALTA
ul. Maltanska 1
www.galeriamalta.pl
Öppningstider: måndag – lördag 10 – 22 / söndag 10 – 20
Galeria Malta befinner sig i en av de mest måleriska stadsdelarna, direkt vid sidan av Maltasjön. I
byggningen som kan rymma 20 fotballbanor, hittar man 170 butiker av de mest populära polska och
internationella varumärken, med servicepunkter, restauranger, caféer, en modern biograf Multikino
och ett träningscenter. Parkeringshuset som byggdes på flera våningar har plats för 1800 bilar.
Köpcentrum Malta organiserar också många fester, workshops och andra tillställningar.

POZNAŃ CITY CENTER
ul. Stanislawa Matyi 2
www.poznancitycenter.pl
Öppningstider: måndag – lördag 9 -21, söndag 9 – 20

Poznań City Center befinner sig direkt vid järnvägsstationen Poznan Główny. Köpcentrumet är
knytet till järnvägsstationen och bussterminalen. Det är över 200 butiker och lokaler till förfogande.
Poznań City Center erbjuder många speciella tillställningar som modeshows, workshops, möten med
kända personligheter - ofta med modeexperter, och attraktioner för de minsta. Poznań City Center
är ett perfekt ställe för alla som har lite tid innan deras nästa tåg avgår.

POZNAŃ PLAZA
ul. Druzbickiego 2
www.poznanplaza.pl
Öppningstider: måndag – lördag 9:30 – 21, söndag 10 – 20

Poznań Plaza är en kombination av ett köpcenter och ett fritidcenter för hela familjen. Man
projekterade centret med tanke om komfort under shopping. Här hittar du också ett brett urval av
restauranger och caféer. Många konserter, tillställningar och tävlingar gör erbjudandet ännu bättre.

GALERIA MM
ul. św. Marcin 24
www.galeriamm.poznan.pl
Öppningstider: måndag – fredag 9 – 21, lördag 10 – 20, söndag 10 – 19
Här kan du hitta talrika butiker, servicepunkter och matställen (över sjuttio) samt en speciell
underhållning zon och många andra attraktioner. I källaren befinner sig en stor parkeringsplats.

KUPIEC POZNAŃSKI
pl. Wiosny Ludów 2
www.kupiecpoznanski.pl
Öppningstider: måndag – lördag 10 – 21, söndag 11 – 19
En modern shopping – och businesscenter mitt i stadens centrum. Över 30 000 kvadratmeter och 3
våningar med över 100 butiker och servicepunkter. Parkeringsplatsen i källaren erbjuder över 150
platser.

KING CROSS MARCELIN
ul. Bukowska 156
www.kingcrossmarcelin.pl
Öppningstider: måndag – lördag 9 – 21, söndag 10 – 20

King Cross Marcelin är ett av de första köpcenter i Poznan, som byggdes i 2005. En utmärkt
placering säkrar problemlös kommunikation från alla ställen i staden. King Cross erbjuder 122
butiker och servicepunkter. King Cross organiserar många tävlingar och tillställningar för sina
kunder.

GIELDA STARA RZEŹNIA
ul. Garbary 101/111
www.gielda.poznan.pl
Varje weekend, med undantag av varannan lördag i månaden, arrangeras det en loppmarknad.
Varannan lördag hålls där den största antikvitetsemarknaden i Polen.

GRÖNTORG
Friska frukter och grönsaker samt lokala produkter kan man
hitta på våra torg, som befinner sig på: Plac Wielkopolski och
Rynek Jeżycki. Lite längre från turister kan man hitta Rynek
Wildecki och Rynek Łazarski.

