Poznań, 22 listopada 2021 r.

Pomysły na rodzinne niedziele w Posnanii
Coraz krótsze i chłodniejsze dni sprawiają, że szukamy okazji do niedzielnego relaksu w gronie
rodziny i różnych pomysłów na miłe spędzenie czasu w komfortowych miejscach. Posnania stale
rozwija swoją ofertę gastronomiczną oraz rozrywkową, z której można skorzystać również w
niedziele niehandlowe. Jakie atrakcje czekają na nas w Posnanii?
Ostatni dzień tygodnia to idealny moment na wspólne rozmowy i zabawy z rodziną, odprężający spacer
oraz nietuzinkową rozrywkę. Posnania to doskonała destynacja dla par, rodziców z małymi dziećmi,
seniorów oraz osób w każdym wieku, którzy chcą aktywnie spędzić niedzielę poza domem. Wachlarz
atrakcji jest bardzo różnorodny co oznacza, że każda niedziela w roku jest doskonałym terminem do
odwiedzenia Posnanii!
– Wiemy, jak ważna jest pielęgnacja relacji w rodzinie i aktywności, które można wspólnie wykonywać poza domem.
Tworząc ofertę dostępnych atrakcji gastronomicznych i rozrywkowych, skupiliśmy się na stworzeniu takich doświadczeń,
które będą odpowiadać na potrzeby rodziców z małymi dziećmi, grup przyjaciół, a także osób dojrzałych czy nastolatków.
Chcemy zaprosić każdego, komu zależy na wyjątkowym spędzeniu niedzieli w gronie najbliższych i udowadniamy, że
Posnania jest odpowiednim miejscem do relaksu i zabawy również w niehandlowe niedziele – mówi Agnieszka Juszkis,
dyrektorka marketingu w Posnanii.
Niedzielny poranek to dobra okazja na skorzystanie z oferty dla dzieci kina Helios. Cykl Filmowych
Poranków przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 lat w towarzystwie opiekunów. Podczas seansu
wyświetlane są zarówno filmy pełnometrażowe jak i krótkometrażowe. Doświadczyć można również
licznych zabaw i konkursów z animatorami. Kino Helios czeka na odwiedzających aż do późnych godzin
wieczornych, dzięki czemu możemy zaprosić naszych bliskich na emocjonujący seans o każdej porze.
W listopadzie Sala Zabaw Fikołki zaprasza na Rodzinne Niedziele. To cykl spotkań z ekspertami i
ekspertkami, którzy opowiedzą o wielu aspektach dziecięcego rozwoju, między innymi: żywieniu, edukacji
muzycznej i łączeniu rodzicielstwa z pracą zawodową. 28 listopada Kasia Dziadkowska z Fundacji
BiznesMamy poprowadzi warsztaty pt. "Powrót do pracy po dłuższej przerwie, czyli zacznij od siebie!".
Do wstępu na niedzielne spotkania w Fikołkach upoważni dzienny biletu wstępu do sali zabaw.
Niezależnie od wieku, wszyscy mogą wspólnie doświadczyć wyjątkowej zabawy w Gravitacji, czyli
najnowocześniejszej 12-torowej kręgielni połączonej z klubem. To doskonała forma rozrywki dla całej
rodziny! Po przyjemnej aktywności fizycznej Posnania zaprasza na wspólny obiad i deser do wyjątkowej
strefy gastronomicznej Food Fyrtel, gdzie zasmakować się można w kuchni afrykańskiej, azjatyckiej,
amerykańskiej i kuchni lokalnej.
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Wszyscy odwiedzający Posnanię mogą skorzystać z bezpłatnego, wygodnego parkingu oraz miejsc
rodzinnych do parkowania, które są przystosowane do osób z wózkiem lub większym autem. W niedziele
handlowe Posnania umożliwia również zakupy w sklepach Carrefour oraz Leroy Merlin.
Godziny otwarcia sklepów i usług w niedziele:
• Sala Zabaw Fikołki: 10:00-20:00
• Gravitacja: 10:00-22:00
• Kino Helios: zgodnie z repertuarem
• Leroy Merlin (w niedziele handlowe): 10:00-18:00
• Carrefour (w niedziele handlowe): 10:00-18:00
• Strefa gastronomiczna (w zależności od najemcy): 10:00-21:00.
Kontakt dla mediów:
Michalina Dolińska
Rzecznik Prasowy Posnania
#all about lifestyle
email: md@qacommunications.com
tel. 881 931 300

APSYS POLSKA
Posnania, ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań
Tel.: 61/ 628 65 00, e-mail: posnania@apsysgroup.pl; strona www: www.posnania.eu
Tel.: +48 22 701 92 00, fax: +48 22 701 92 01, office@apsysgroup.pl, www.apsysgroup.pl
Apsys Polska spółka akcyjna, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-17-88-225 oraz
numerze REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005,00 złotych wpłaconym w całości.

