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Z      
ogromną przyjemnością celebrujemy 
otwarcie Zielonych Arkad – nowego 
centrum handlowego na mapie Byd-
goszczy. Za nami mnóstwo pracy – teraz 

Państwo będą mogli ocenić efekty. Dołożyliśmy 
wszelkich starań, by nasi Klienci poczuli się we 
wnętrzach centrum wyjątkowo i komfortowo. 
Przede wszystkim zadbaliśmy o to, by oferta ma-
rek zgromadzonych w Zielonych Arkadach speł-
niała oczekiwania wszystkich – nawet najbardziej 
wymagających gości. Na trzech kondygnacjach 
udało nam się zaaranżować przestrzeń, która  
ma nie tylko handlowy, ale także rozrywkowy  
i usługowy wymiar. Mamy nadzieję, że przyjazne 

wnętrza, w tym ciekawa kolorystyka i strefy 
relaksu, a także wiele udogodnień, sprawią, że 
Centrum Handlowe Zielone Arkady stanie się 
jednym z ulubionych i cenionych przez Państwa 
miejsc w Bydgoszczy. 
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Proces budowy Zielonych Arkad był 
niezwykle pracowity i intensywny. Postęp 
prac zainteresowane osoby mogły śledzić 
wirtualnie dzięki podglądowi udostępnio-
nemu na stronie internetowej centrum. 
Przypominamy etapy budowy. 

Zielone Arkady są położone  
u zbiegu ruchliwych ulic – alei Woj-
ska Polskiego oraz ulicy Kujawskiej.  
Blisko znajdują się przystanki au-
tobusowe i tramwajowe, tak więc 
dojazd komunikacją miejską do 
centrum nie stanowi problemu.  
Do Zielonych Arkad można także 
dotrzeć pieszo – droga zajmuje około  
10 minut od Starego Miasta w Bydgoszczy.

MARZEC 2015: Jeszcze kilka miesięcy temu tak wyglądało wejście 
zachodnie do Zielonych Arkad od alei Wojska Polskiego.

LIPIEC 2015: Stopniowo w kolejnych etapach budowy pojawiły się 
pierwsze zwiastuny wykończenia budynku.

PAŹDZIERNIK 2015: Koniec budowy obiektu handlowego zwiasto-
wały prace wykończeniowe przy Krysztale oraz powstanie fasady.

MAJ 2015: Spektakularne wejście do centrum, nazwane Kryszta-
łem, powoli nabierało ostatecznego kształtu.

WRZESIEŃ 2015: Zadbaliśmy o to, by każdy szczegół architekto-
niczny we wnętrzu centrum był dopracowany.

Tak powstawały  
Zielone Arkady

LOKALIZACJA Elewacja centrum jest pokryta silikonowym tynkiem cienko-
warstwowym w stonowanych barwach. Najbardziej wyróż-
niającą się cechą jest zachodnie wejście do Zielonych Arkad 
– hol o wysokości prawie 30 metrów w kształcie kryształu. 
Projekt centrum został wykonany przez architektów z ECE 
Projektmanagement, we współpracy z biurem architektonicz-
nym Benoy i pracownią Stabil z Katowic.

UNIKATOWA ARCHITEKTURA

ZIELONE ARKADY TO NAJWIĘKSZY OBIEKT W BYDGOSZCZY, 
KTÓRY ŁĄCZY FUNKCJE HANDLOWE, USŁUGOWE I ROZRYW-
KOWE. KLIENCI MOGĄ JUŻ KORZYSTAĆ Z JEGO OFERTY.

Nowoczesne  
centrum handlowe

Na mapie dynamicznie rozwijającej się Byd-
goszczy pojawiło się nowe miejsce godne 
uwagi – Centrum Handlowe Zielone Arkady, 
o unikatowej architekturze, w którym znaj-
duje się około 200 sklepów. Ponadto Klienci 
mają do dyspozycji nowoczesny, sześciokon-
dygnacyjny, bezpłatny parking, który pomie-
ści nawet 1200 aut. Dzięki inwestycji zmieniła 

się okolica wokół centrum. Przebudowana 
została ulica Karpacka, powstał także zupeł-
nie nowy wjazd – droga wzdłuż alei Wojska 
Polskiego od ulicy Słowiańskiej. W centrum 
znajdują się udogodnienia stworzone z myślą 
o potrzebach wszystkich gości: rodziców,  
zapracowanych osób, studentów, rowerzy-
stów i dzieci. 

DOGODNY DOJAZD
Do centrum można dojechać 
samochodem i komunikacją 

miejską. Dzięki inwestycji 
zostały zmodernizowane 

ulice i powstała nowoczesna 
infrastruktura.

KOLORYSTYKA  
SPRZYJAJĄCA  
RELAKSOWI

Stonowane odcienie zieleni  
i spokojny błękit w głównych 
alejkach oraz elementy natu-

ralne, nawiązujące do drewna, 
wprowadzają harmonię we 

wnętrzu centrum. 

NOWE MARKI
Centrum posiada wyjątkową 

ofertę handlową, pojawiło się 
tu wiele marek, które do tej 

pory nie były obecne 
w Bydgoszczy. 

NOWOCZESNY
PARKING

Centrum Handlowe Zielone 
Arkady dysponuje parkingiem 

liczącym 1200 miejsc.
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W ZIELONYCH ARKADACH DOSTĘPNE SĄ  
NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA, KTÓRE  
UCIESZĄ WSZYSTKICH.

Interaktywnie  
spędzaj czas

Z myślą o komforcie Klientów zostały  
zaprojektowane specjalne strefy relaksu.  
To miejsca wypoczynku, gdzie można  
usiąść na wygodnych, nowoczesnych 
sofach. W ich zasięgu znajdują się punkty 
z możliwością doładowania sprzętu 
elektronicznego, gniazda USB i gniazdka 
elektryczne.

Selfie Photo Box – atrakcja, która cieszy 
się wielką popularnością na świecie, do-
stępna jest także dla Klientów Zielonych 
Arkad. Uwiecznij przyjemne chwile w 
centrum na wybranym tle!

Specjalnie dla Zielonych Arkad została 
zaprojektowana instalacja, składająca 
się z ponad 1000 punktów świetlnych. 
Kształtem nawiązuje do chmury. 
Zaprogramowana została na różne 
dynamiczne efekty, w tym zmieniające 
się kolory światełek i przejścia wizualne, 
jak fala czy poruszające się obłoki.

STREFY LOUNGE  
& SELFIE PHOTO BOX

W najważniejszych punktach centrum 
ulokowane zostały multimedialne infokio-
ski. Intuicyjne, proste w obsłudze i dostęp-
ne dla każdego Klienta ułatwią orientację  
w centrum. Stanowią źródło wiedzy  
o aktualnych promocjach, nawigują do  
sklepów. Ponadto zawierają podstawowe  
wiadomości o każdym sklepie oraz roz-
kład i informacje o komunikacji miejskiej.

INFOKIOSKI

Zielone Arkady to miejsce przyjazne także 
dla najmłodszych. Udowodniono to jesz-
cze w trakcie budowy – wówczas  
z okazji dnia dziecka grupa siedemdziesię-
ciu przedszkolaków wizytowała centrum. 

MULTIMEDIALNY PLAC ZABAW

MAGIA ŚWIATŁA

Teraz dzieci mają do dyspozycji nie lada 
atrakcję – interaktywny plac zabaw z grami 
multimedialnymi, który znajduje się na po-
ziomie -1 centrum. Tu wszystkie pociechy 
mogą dać upust swojej dziecięcej energii.

WIRTUALNY  
PRZEWODNIK  

3D  
PO CENTRUM

BEZPŁATNA
STREFA  
WI-FI 

MULTIMEDIALNE CENTRUM

1Doskonały miks oferty handlowej 
i gastronomicznej. 
Najlepsze marki zostały zgroma-

dzone w jednym miejscu. Strefa kulinar-
na w centrum oferuje duży wybór, co 
sprawia, że Zielone Arkady są nowym 
miejscem spotkań. 

2Udogodnienia dla Klientów. 
Zielone Arkady zapewniają wiele 
praktycznych rozwiązań dla odwie-

dzających: przestronny, bezpłatny par-
king, parking dla rowerów, pokoje dla 
rodziców z dziećmi, monitory 3D, strefy 
relaksu – to tylko niektóre z nich.

3Wyjątkowa, nowoczesna  
architektura. 
Budynek Centrum Handlowego 

Zielone Arkady należy obecnie do gro-
na najnowocześniejszych obiektów  
w Bydgoszczy. Nowatorskie rozwiąza-
nia konstrukcyjne wyróżniają go na tle 
innych budowli.

Co nas
WYRÓŻNIA

Rozrywka, usługi i przede wszystkim bogata 
oferta sklepów – Centrum Handlowe Zielo-
ne Arkady sprosta oczekiwaniom najbardziej 
wymagających Klientów. Dostępne są marki 
skierowane do kobiet, mężczyzn, nastolat-
ków i dzieci oraz osób aktywnie uprawia-
jących sport. Goście odnajdą tu uznane na 
rynku sklepy modowe, także te z segmentu 
premium, ciekawą ofertę dotyczącą zdrowia 

W Zielonych Arkadach salony otworzyły  
marki, które do tej pory nie były obecne  
w mieście. Teraz można udać się na zakupy  
m.in. do sklepów Massimo Dutti, Chiara lub  
Benetton oraz skorzystać z oferty brandów 
jubilerskich, jak np.: Swarovski, Tous, Pando-
ra, Orska oraz Jubitom. 

NOWE MARKI TYLKO U NAS

WSZYSTKO, CO POTRZEBNE,  
ZNAJDUJE SIĘ POD JEDNYM DACHEM

WPROWADZAMY  
NOWE MARKI  
DO BYDGOSZCZY

Nowe salony w Zielonych Arkadach prezentują ofertę, która do tej 
pory nie była dostępna w Bydgoszczy.

MODA

USŁUGI

AKCESORIA,
BIŻUTERIA,

ZEGARKI

ZDROWIE  
I URODA

GASTRONOMIA

OBUWIE 
I GALANTERIA 

SKÓRZANA

SPORT  
I REKREACJA

ARTYKUŁY 
SPOŻYWCZE

MULTIMEDIA,
PRASA,

KSIĄŻKI,
PREZENTY

WYSTRÓJ  
WNĘTRZ

MODA
Femestage Eva 
Minge, Lacoste, 
Massimo Dutti, 
Tommy Hilfiger, 
Benetton, Décimas, 
Duka, Fielmann, 
New Balance,
BIŻUTERIA 
Tous, Pandora, 

Swarovski, Jubitom, 
Orska
OPTYK
Viu Viu
KAWIARNIE 
Mount Blanc

CHARMS
PANDORA
129 ZŁ

i urody, biżuterii, obuwia i galanterii. Zainte-
resowani mogą skorzystać też z wielu usług. 
Nowe centrum ma przygotowane również 
propozycje z zakresu wystroju wnętrz, 
sprzętu RTV i AGD oraz sportu. Ponadto  
w Zielonych Arkadach można dokonać 
zakupów spożywczych, wybrać się do  
restauracji lub spędzić przyjemnie chwile  
w wybranej kawiarni w centrum.

MULTIMEDIALNE
ATRAKCJE 

DLA DZIECI 

POZNAJ NAS
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dol, prawdopodobnie największy  
w Polsce.

W związku z powstaniem centrum 
handlowego zostanie przebudowa-

ny układ drogowy wokół obiektu. Na 
jakie ułatwienia mogą w związku z tym 

liczyć Bydgoszczanie? 
Głównym celem przebudowy układu 
drogowego wokół Zielonych Arkad było 
skomunikowanie tego budynku z drogami 
publicznymi w taki sposób, aby goście od-
wiedzający Zielone Arkady mogli wygodnie 
dojechać i zaparkować auto. Niezbędna 
była przebudowa ulicy Słowiańskiej wraz 
z fragmentami alei Wojska Polskiego 
oraz ulicy Karpackiej z fragmentami ulicy 
Kujawskiej. Od strony ulicy Słowiańskiej 
znajduje się główny wjazd na parking dla 
samochodów osobowych. Liczy on około 
1200 miejsc postojowych. Poprzez przebu-
dowę ulicy Słowiańskiej, jak i jej włączenia 
do alei Wojska Polskiego odwiedzający 
centrum handlowe uzyskali, w mojej opinii, 
komfortową drogę komunikacyjną, pozwa-
lającą bez wysiłku dojechać do miejsca 
parkowania auta. Podobna sytuacja ma 
miejsce na ulicy Karpackiej. Ulica w swoim 
przebiegu powyżej ronda Kujawskiego, od 
jego strony północnej, została kompletnie 
przebudowana, a do niej włączyliśmy naszą 
wewnętrzną drogę wiodącą do budynku 
parkingowego.  

Te zabiegi budowlane pozwoliły na stwo-
rzenie dogodnego połączenia Zielonych 
Arkad z miejskim układem drogowym,  
a w konsekwencji stworzyły możliwość do-
jazdu do budynku ze wszystkich głównych 
kierunków komunikacyjnych w mieście.

Od jakiegoś czasu duże inwestycje han-
dlowe powstają w oparciu o tzw. zielone 
certyfikaty. Czy Zielone Arkady także mogą 
się pochwalić ekologicznymi rozwiąza-
niami? 
W naszym przypadku też tak jest, uzy-
skaliśmy certyfikat Breeam z oceną very 
good (bardzo dobry – przyp. red.). Należy 
pamiętać, że uzyskanie takiego certyfikatu 
polega na poddaniu się procesowi kon-
troli certyfikacyjnej na wszystkich etapach 
realizacji inwestycji, poczynając od fazy 
projektowej, a kończąc na oddaniu budynku 
do użytkowania. Na każdym z etapów 
zbierane są punkty certyfikacyjne i w efekcie 
ich suma decyduje o przyznanej ocenie. 
Certyfikacja ta nie polega wyłącznie na sto-
sowaniu jakichś spektakularnych rozwiązań 
technicznych, ale także na przygotowaniu 
i prowadzeniu inwestycji w sposób jak 
najmniej inwazyjny dla środowiska. Oczy-
wiście niebagatelną rolę mają zastosowane 
rozwiązania techniczne. Tu też możemy się 
pochwalić wyposażeniem budynku  
z najwyższej półki.  
Rozmawiała Julia Sawicka

Budowa Zielonych Arkad budziła duże  
zainteresowanie wśród mieszkańców, 
a sam obiekt wyróżnia się imponującą 
architekturą. Które jego elementy, Pana 
zdaniem, są najbardziej godne uwagi?
Z pewnością dwa główne wejścia – wejście 
od ulicy Karpackiej ze względu na swoją 
wielkość, formę i rodzaj wykończenia robi 
imponujące wrażenie (tzw. Kryształ – przyp. 
red.). Wejście od alei Wojska Polskiego jest 
elementem przyciągającym uwagę  
przechodnia i wyznaczającym, mówiąc  
w cudzysłowie, kierunek marszu.

Budowa tak dużego centrum to ogromne 
przedsięwzięcie. Który etap budowy 
obiektu stanowił największe wyzwanie?
Ciężko mówić tu o konkretnych etapach, 
budowa tak wielkiego obiektu wymaga 
zaangażowania, wysiłku organizacyjnego, 

koordynacji działań wielu 
przedsiębiorstw i ludzi – i ta 
część pracy to jest to najwięk-
sze wyzwanie w fazie realizacji.
Odpowiadając na to pytanie 
z inżynierskiego punktu widzenia, 
to oczywiście największym wyzwa-
niem było wykonanie konstrukcji  
nośnej Kryształu. Układ przenikających 
się belek żelbetowych wylewanych na 
mokro i stalowych belek pośrednich w tych 
rozmiarach jest skomplikowanym przedsię-
wzięciem. Wykonawca stanął tu jednak  
na wysokości zadania.

Elewacja budynku zwraca uwagę stonowa-
ną kolorystyką i zielonymi akcentami. Jakie 
dokładnie rodzaje fasad zostały użyte? 
Budynek został zamknięty kilkoma podsta-
wowymi rodzajami fasad: panelami Trimo 

(żółto-zielone, na parkingu), okładzinami 
Alucobond – panele systemowe (szare), 
tynkiem cienkowarstwowym, w beżowych 
i grafitowych odcieniach, panelami drewno-
podobnymi (wejście Glade), oknami alu-
miniowymi (wejście Kryształ) oraz dwoma 
dużymi gabionami od strony alei Wojska 
Polskiego. 

Wnętrze centrum jest również ciekawie 
zaaranżowane. Interesującym akcentem 
jest choćby ledowy żyrandol. Jakie inne 
designerskie pomysły zostały zastosowa-
ne w przestrzeni Zielonych Arkad?
Rzeczywiście ledowy żyrandol robi wraże-
nie, ale to tylko część całego oświetlenia 
pasażu, które składa się z wielu innych cie-
kawych elementów. To trzeba jednak zoba-
czyć na żywo – krótki opis nie odda uroku 
tego „designerskiego pomysłu”. Podobnie 
jest z konstrukcją Kryształu oglądaną od 
wewnątrz, zapewniam, że robi wrażenie. 
Nie do pominięcia jest, oczywiście, sam 
układ przestrzenny pasażu handlowego  
z dwoma centralnymi placami, z których 
ten umieszczony w środku bryły budynku 
jest imponujących rozmiarów, posiada – już 
tu wcześniej wspomniany – ledowy żyran-

Za imponującą architekturę wewnątrz i na zewnątrz odpowiada dział architektury, komercjalizacją zajął się dział najmu,  
a opieką nad najemcami – dział koordynacji. Nad wszystkimi czuwał dział development. Za funkcjonowanie centrum  
odpowiadać będzie dział administracji.

O BUDOWIE ZIELONYCH ARKAD  
I NAJWIĘKSZYCH WYZWANIACH DLA 
KONSTRUKTORÓW ROZMAWIAMY 
Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU, 
DARIUSZEM KRYSIAKIEM.

Jak powstawało
centrum?

Dariusz
Krysiak

 Ledowy żyrandol 
robi wrażenie,  

ale to tylko część  
całego oświetlenia  

pasażu  

Budowa tak wielkiego 
obiektu wymaga 
zaangażowania, 

wysiłku 
organizacyjnego, 

koordynacji działań 
wielu przedsiębiorstw  

i ludzi

ZESPÓŁ ZIELONYCH ARKAD
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BUDOWA NOWEGO CENTRUM HANDLOWEGO  
W BYDGOSZCZY BYŁA OGROMNYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM.  

OTO NAJCIEKAWSZE FAKTY.

Zielone Arkady
w liczbach

2000
 pracowników 

tylu ludzi łącznie pracuje  
w Zielonych Arkadach  

w godzinach  
największego ruchu.

150 mln  
euro

– tyle wyniósł koszt 
inwestycji ze strony 
inwestora, firmy ECE 
Projektmanagement. 29  

września  
2014 roku

wmurowano kamień  
węgielny pod  

budowę centrum.

30 m  
wysokości

ma zjawiskowy portal 
wejściowy, 

tzw. Kryształ. 

550 tys.  
mieszkańców

z regionu będzie miało
dogodny dojazd

do Zielonych Arkad.

1200  
miejsc  

parkingowych
 znajduje się na sześcio-

kondygnacyjnym
 parkingu.

200  
lokali

w Zielonych Arkadach łącznie 
zajmuje powierzchnię ponad 

 50 tys. mkw.

500  
miejsc

będą mieli do dyspozycji 
Klienci w części  
restauracyjnej.

25  
nowych marek

 zadebiutowało  
w Bydgoszczy  

i otworzyło swoje salony 
 w Zielonych Arkadach.

115 000 m3 
wynosi powierzchnia całkowita centrum.

103 000 ha 
wynosi powierzchnia  
użytkowa centrum.

1000  
punktów 

świetlnych
znajduje się w instalacji  

świetlnej, zaprojektowanej 
specjalnie dla  

Zielonych Arkad.

ponad

prawie

ok. 

ok. 

10 min  
piechotą

– taka odległość dzieli  
Zielone Arkady  

od bydgoskiej Starówki.
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 NA WIRUJĄCE W RUC

HU FRĘD
ZLE

Ekstrawaganckie, kolorowe, w okry-
ciach wierzchnich, w dodatkach  
lub na innych częściach garderoby  
– futro i futrzane detale to jeden 
z najsilniejszych jesiennych tren-
dów. Włochate wdzianka możesz 
nosić od stóp do głów. Projektanci  
namawiają do zabawy kolorem  
i łączenia futrzanych akcentów.

Moda na lata 70. w tym sezonie 
trwa w najlepsze. Jednak nie musisz 
odtwarzać całego looku dekady, 
zainspiruj się wybranym elementem 
– np. frędzlami. Najlepiej sprawdza-
ją się w akcesoriach: na torebkach, 
butach i w biżuterii. Odważniejsze 
panie mogą nosić je na ubraniach, 
np. sukienkach.

FUTRO WRACA 
DO ŁASK

ZOOM NA DETAL 
– FRĘDZLE 

ETOLA
PULL & BEAR
89,90 ZŁ

BRELOCZEK
MOHITO
29,99 ZŁ

CZAPKA
H&M
99,90 ZŁ

PŁASZCZ
ZARA
299 ZŁ

SIMPLE

SIMPLE

ORSAY 

SUKIENKA
LIU JO
1469 ZŁ

MODOWE

Kolor granatowy od dłuższego 
czasu cieszy się wielkim uznaniem 
w świecie mody. Znawcy tematu 
okrzyknęli go tzw. nową czernią. 
Sprawdza się w sytuacjach, które 
wymagają eleganckiego dress 
code’u: formalne spotkania bizne-
sowe, oficjalne koktajle czy ważne 
kolacje i spotkania.

Niewymuszona elegancja, czyli 
ponadczasowe fasony, to idealne 
rozwiązanie, jeśli nie przepadasz za 
modowymi eksperymentami. Wy-
bieraj proste kroje w stonowanych 
kolorach. Całość przełam modnym 
akcentem, np. kapeluszem, a twoja 
stylizacja nabierze modnego  
i nowoczesnego charakteru.

KLASYKA 
NA CO DZIEŃ 

W
YB

IE
RZ

 AKCESORIA W BAZO
W

YC
H

 KO
LO

RACH

CCC CCC

ZEGAREK 
ZEPPELIN/
SWISS
1920 ZŁ

PŁASZCZ
GERRY 
WEBER
899 ZŁ

BUTY
RYŁKO
399,99 ZŁ

EL
EG

AN
CKI LOOK UZUPEŁNI M

O
D

N
Y M

A
KIJAŻ

debiuty jesieni

MAX FACTOR 

TATUUM

SUKIENKA
BIALCON 
415 ZŁ

TOREBKA
WITTCHEN
399 ZŁ

KOLCZYKI
YES
59 ZŁ

CIENIE DO POWIEK
GIVENCHY/SEPHORA
230 ZŁ

LAKIER  DO 
PAZNOKCI

INGLOT  
42 ZŁ

ODROBINA
LUKSUSU

BAYLA 

TOREBKA
TOUS 
1009 ZŁ

BUTY
SINSAY
179,99 ZŁ

NASZYJNIK 
W.KRUK
690 ZŁ

GOLF
ORSAY
69,99 ZŁ

TOREBKA
MASSIMO 
DUTTI
454 ZŁ

BOTKI
VENEZIA 
399 ZŁ 

KOMIN
BERSHKA
44,90 ZŁ

NASZYJNIK
SWAROVSKI
899 ZŁ

TOREBKA
H&M
59,90 ZŁ

MODA DAMSKA
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1
Dobrze dobrane ko-
zaki pomogą zatuszować 
niedoskonałości sylwetki. 
Niewysokie panie dobrze 
zaprezentują się  
w modelu na koturnie, 
z wydłużonym noskiem.  
Wysokie – w modelu 
na wysokiej cholewce lub  
w tzw. muszkieterkach  
Z kolei proste kozaki przed 
kolano, w jednolitym kolorze 
ukryją zbyt masywne łydki.

Porada 
stylisty

KAZAR

haveMUST

z klasą
SZAFA

Nowa pora roku zachęca do modo-
wych poszukiwań. Na celowniku są 

przede wszystkim okrycia wierzchnie 
i stylowe obuwie.

7 5

3
OKULARY
LYNX 
OPTIQUE
750 ZŁ

6
4

Jesienną garderobę ozdób  
oryginalnymi dodatkami. Biżuteria  
i akcesoria w kolorach bursztynu, 
ochry, wina czy ciepłych brązów  
doskonale uzupełni stylizację  
utrzymaną w duchu klasyki. 

TORBA
SOLAR
289 ZŁ

BRELOK
TOUS
219 ZŁ

CZAPKA
SOLAR
129 ZŁ

PŁASZCZ
SIMPLE
1299,90 ZŁ

NASZYJNIK
SWAROVSKI 
899 ZŁ

KOZAKI
DEICHMANN
159 ZŁ

JEAN LOUIS DAVID

PIERŚCIONEK
SWAROVSKI
1190 ZŁ

OLEJEK  
DO CIAŁA
LA MER/ 
DOUGLAS
766 ZŁ

KURTKA
SINSAY 
79,99 ZŁ

PORTFEL
PUCCINI
219 ZŁ

BROSZKA
ORSKA
420 ZŁ

PŁASZCZ
PINKO 
1848 ZŁ

BRANSOLETKA
BRIJU
499 ZŁ

2

ZAWIESZKA
JUBILER JULITA
OD 882 ZŁ

ST
YL

O
W

E D
ODATKI UZUPEŁNIĄ LO

O
K

QUIOSQUE

Kolor musztardowy kojarzy się  
z żółtymi liśćmi i jesiennym słońcem. 
Garderoba w tej barwie z pewnością 
poprawi samopoczucie i doda energii. ZOOM  

NA DODATKI

PŁASZCZ
MASSIMO DUTTI
995 ZŁ

SPÓDNICA
STRADIVARIUS 
59,90 ZŁ

ŻAKIET
PINKO
1705 ZŁ

MODA DAMSKA
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GARNITUR
BYTOM
1199 ZŁ

Zarówno biżuteria, na przykład zega-
rek, jak i sprzęt technologiczny nigdy 
nie są wybierane przypadkiem przez 
dżentelmena ceniącego sobie dobry 
design. W tych wyborach kieruje się 
on poczuciem dobrego smaku. Choć 
rzeczy, według niego, powinny przede 
wszystkim starannie spełniać swoje 
funkcje, to ich wygląd także ma duże 
znaczenie.

INNOWACJA  
W CENIE 

Eleganckie, dobrze dobrane obuwie 
doskonale uzupełnia stylizację  
i świadczy także o profesjonalizmie  
mężczyzny. Nie lekceważ wyglądu 
butów, zwłaszcza jeżeli wybierasz się na 
ważne, biznesowe spotkanie. Nawet jeśli  
podchodzisz z dystansem do mody  
i lubisz niebanalne wybory, warto, byś  
w swojej szafie posiadał choć jeden po-
nadczasowy model klasycznego obuwia. 

STĄPAJ MOCNO 
PO ZIEMI

Spodnie stanowią funda-
ment męskiej garderoby. 
Najbardziej eleganckie są, 
oczywiście, te od garni-
turu. Pokutuje pogląd, że 
nogawka spodni powinna 
sięgać do połowy obcasa. 
Nic bardziej mylnego  
– zwróć uwagę na 
końcowy efekt i oceń, 
czy wybrany przez ciebie 
model spodni nie zaburza 
proporcji sylwetki. 

Porada 
stylisty

elegantPAN

Szykowny mężczyzna wybiera  
klasyczne zestawy, ale potrafi je 

ograć dodatkami, które są w zgodzie 
z najnowszymi modowymi trendami.

M
ĘS

KI
E O

BUWIE PRZYKUWA UW
AG

Ę KO
BIET

KAZAR

CCC

KURTKA
LAVARD
499,90 ZŁ

SZALIK
TOMMY 
HILFIGER
319 ZŁ

BUTY
WITTCHEN 
599 ZŁ

SPODNIE
BYTOM
299 ZŁ

KOSZULA
ZARA
149 ZŁ

KOSZULA
WÓLCZANKA
299,90 ZŁ

RĘKAWICZKI
VISTULA
149 ZŁ

POSZETKA
LAVARD
59,90 ZŁ

SPINKI 
DO MANKIETÓW
BRIJU 
99 ZŁ

DRON
*SATURN

SPINKI 
DO MANKIETÓW
ORSKA
280 ZŁ

OKULARY 
DIESEL/
LYNX OPTIQUE
499 ZŁ

ZEGAREK
BULOVA/
TIME TREND
1975 ZŁ

Co decyduje o stylu mężczyzny?  
Oczywiście dodatki i gadżety, które 

wybiera. Ważna jest nie tylko  
ich funkcja, ale także forma. 

KAMERA GO-
PRO HERO 4
*SATURN

IPAD AIR 
ISPOT
OD 1699 ZŁ

* O CENĘ PYTAJ W SKLEPIE SATURN.

SAMSUNG BRAND STORE

MISTERgadżet
SŁUCHAWKI 
NAUSZNE 
SAMSUNG LEVEL 
ON PRO
SAMSUNG 
BRAND STORE
899 ZŁ

MODA MĘSKA
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STYLOWE  
NASTOLATKI
Chętnie łączą wielkomiejski szyk  
ze sportowym lub klubowym stylem. 
Lubią zaskakiwać – np. gdy nieocze-
kiwanie wybierają brązy i szarości 
utożsamiane z elegancją. Ich stylizacje 
silnie odzwierciedlają temperament  
i poglądy. Nie mogą się zdecydować: 
czy już chcą być postrzegani jako stu-
denci, czy jeszcze pozostać w liceum. 

TROPICIELE  
TRENDÓW
Dziecięce stylizacje w najmodniej-
szych kolorach i wzorach muszą 
być na tyle luźne, by nie krępowały 
ruchów latorośli podczas szalonych 
zabaw w domu lub na podwórku. 
Modowe zestawy muszą współgrać  
z dziecięcą energią. Wszelkie ozdob-
ne falbany i kokardy w mig zostaną 
znienawidzone, jeśli okażą się prze-
szkodą w dziecięcych harcach.

PLAC ZABAW 
ZNAJDZIESZ  

NA POZIOMIE  
+1 

MEDICINE

D
ZI

EC
IĘC

A MODA TO ZABAW
A KO

LO
RA

M
I

CARRY

BUTY
BADURA
319,99 ZŁ

PASEK
BIG STAR
79,90 ZŁ

KOSZULA
LEVI’S
399 ZŁ

KONTURÓWKA  
DO POWIEK W ŻELU
INGLOT
40 ZŁ

T-SHIRT
CROPP
29,99 ZŁ

BLUZA
MEDICINE
149,90 ZŁ

BUTY
VANS
279 ZŁ

SPÓDNICA
MEDICINE
119,90 ZŁ

TOREBKA
BERSHKA
89,90 ZŁ

CZAPKA
C&A
19,90 ZŁ

BUTY
RYŁKO
339,99 ZŁ

BLUZA
COCCODRILLO
49,90 ZŁ

KOLCZYKI
YES
49 ZŁ

SPODNIE
SMYK
49,99 ZŁ

BUTY
DEICHMANN
139 ZŁ

RĘKAWICZKI
RESERVED 
29,99 ZŁ

PLECAK
ZARA
89,90 ZŁ

BUTY
CCC
139,99 ZŁ

SWETER
RESERVED
49,99 ZŁ

RĘKAWICZKI
RESERVED 
34,99 ZŁ

TOREBKA
ZARA
75,90 ZŁ

PŁASZCZ
COCCODRILLO
229,90 ZŁ

KARDIGAN
LEE
499 ZŁ

OKULARY
C-LINE/ 
VISION 
EXPRESS
349 ZŁ

KURTKA
CROPP
199,99 ZŁ

Grzecznie czy z pazurem? Nastolatki 
lubią eksperymentować i poszukują 
swojego stylu, zmieniając wielokrot-

nie zdanie w kwestii mody. 

SZKOLNY
pokaz

Kolorowe ubranka  
i dodatki przykuwają uwagę  
najmłodszych, jednak ponad  
wszystko cenią sobie wygodę.

MALIodkrywcy
CCC

KURTKA
CARRY 
109,99 ZŁ

SPÓDNICA
CARRY
44,99 ZŁ

MODA NASTOLATKI
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Naszym flagowym produktem są burgery  
z soczystej 100-procentowej wołowiny dojrze-
wającej. Jedzenie jest naszą pasją, przyrządzamy 
je na oczach klientów, zgodnie z filozofią slow 
food, która stawia na naturalne składniki. Ser-
wujemy także frytki belgijskie, krążki cebulowe, 
lemoniadę i shaki lodowe. POZIOM +1

BURGER STREFA

FAST FOOD

Co nas wyróżnia? Po pierwsze: świeże 
kurczaki dostarczane do restauracji kilka 
razy w tygodniu. Po drugie: pasja gotow-
ania – w KFC gotujemy, nie produkujemy 
jedzenia. Nasi kucharze sami przygotowują 
świeże panierowane kurczaki, dostarczane 
przez polskich producentów. 
POZIOM +1

KFC
McDonald’s jest znany ze swoich iko-
nicznych produktów, takich jak kanapka 
Big Mac, frytki. Jest także atrakcyjną 
alternatywą dla amatorów dobrej kawy 
czy deserów lodowych. Ofertą dla naj-
młodszych są zestawy Happy Meal. 
POZIOM +1

MC DONALD’S

Gorący, kubański klimat zawitał do 
Zielonych Arkad. Lokal zaprasza na 
egzotyczne koktajle i smoothies, które 
przyrządzane są z tropikalnych owoców, 
przy klientach. Prócz tego oferuje także 
słodkie wypieki.
POZIOM +1

HAVANA JUICE BAR
Świeże, duże kanapki przygotowywane  
w amerykańskim stylu to znak rozpo-
znawczy lokalu. Każdy może tu zamówić 
przekąskę według własnego pomysłu,  
na ciepło lub na zimno. Kanapki są  
przyrządzane na miejscu.
POZIOM +1

SUBWAY

RESTAURACJE

Restauracja Sphinx zaprasza na dania 
kuchni orientalnej i międzynarodowej.
W sezonie jesienno-zimowym polecamy 
doskonałej jakości steki, w tym np. stek 
po amerykańsku, do kawy zaś – słodkie 
desery, m.in. tartę ptysiową. 
POZIOM 0

SPHINX
Naleśnikarnia The Moon to lokal typu 
causal dining. Oferuje duży wybór 
naleśników – wytrawnych lub na słodko. 
Serwuje także makarony, zupy czy sałatki. 
Wszystkie potrawy przygotowywane są 
ze świeżych produktów. 
POZIOM +1

THE MOON naleśnikarnia

Lokal specjalizuje się w kuchni oriental-
nej, serwuje dania wietnamskie, tajskie, 
chińskie oraz japońskie. Oryginalne 
potrawy, np. z kurczaka czy ryb i owo-
ców morza, zabierają gości w kulinarną 
podróż po dalekich zakątkach Azji. 
POZIOM +1

ASIA HUNG
Nazwa restauracji pochodzi od miasta 
znajdującego się w Libanie. Lokal specja-
lizuje się w daniach kuchni orientalnej,  
w menu dostępne są m.in. mięso przygo-
towywane w specjalnych przyprawach, 
podawane z warzywami.
POZIOM +1

BAALBEK

Orientalne smaki Dalekiego Wschodu 
oraz dania kuchni fusion to specjalizacja 
restauracji Kurkuma. W menu znajdują 
się m.in. zestawy sushi, tempury i teriyaki, 
potrawy z ryb i owoców morza czy mięs, 
a także sałatki i zupy. 
POZIOM +1

KURKUMA
Restauracja oferuje dania kuchni polskiej 
z elementami kuchni świata. Lokal stawia 
na smak i jakość, dlatego menu dosto-
sowuje do pory roku, a także gustów 
klientów – w ofercie dostępne są m.in. 
dania warzywne i wegetariańskie.
POZIOM +1

KUCHNIA MARCHE

ZIELONE ARKADY WYRÓŻNIA INTERESUJĄCA OFERTA  
KULINARNA. POSZUKIWACZE ZARÓWNO EGZOTYCZNYCH,  
JAK I TRADYCYJNYCH SMAKÓW ZNAJDĄ TU COŚ DLA SIEBIE.

Słono i słodko
– kulinarna przygoda

Włoski specjał – pizza – to popisowe 
danie lokalu. Goście mogą tu liczyć 
także na inne smaczne dania, takie jak 
makarony, sałatki czy desery. Pizza Hut 
oferuje również atrakcyjne promocje 
oraz dania na wynos.
POZIOM 0

PIZZA HUT

KULINARIA
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ZIELONE ARKADY TO RÓWNIEŻ NOWY ADRES NA  
ROZRYWKOWEJ MAPIE BYDGOSZCZY. W NOWO OTWARTYCH  
KAWIARNIACH MOŻNA SPĘDZIĆ MIŁE CHWILE.

Chillout
– miejsce spotkań

Kawiarnia, która ma długą tradycję. 
Oferuje doskonałej klasy wypieki – torty, 
ciasta deserowe czy wyroby czekolado-
we. Ujmują wyszukaną formą i niepowta-
rzalnym smakiem. 
POZIOM -1

Pijalnia Czekolady i Kawy sieci Mount 
Blanc zawitała również do Bydgoszczy. 
Chwilę wytchnienia i odpoczynku 
od zakupowego szaleństwa można 
znaleźć przy oryginalnej, belgijskiej 
czekoladzie do picia lub doskonałych 
pralinach – ale uwaga: ich wybór może 
zawrócić w głowie. 
POZIOM +1

CUKIERNIA SOWA

MOUNT BLANC

To pierwsza kawiarnia tej sieci w Byd-
goszczy. Smaczne ciastka, desery lodo-
we, rurki z bitą śmietaną oraz ogromny 
wybór to specjalności lokalu. Miłośnicy 
czarnego trunku nie będą zawiedzeni.
POZIOM +1

CARTE D’OR CAFE 
Kawiarnia przywita pierwszych stu Klien-
tów Zielonych Arkad darmową kawą kla-
syczną w rozmiarze średnim. Do wyboru 
będą takie kawy jak latte, cappuccino, 
americano lub flat white.
POZIOM -1

COSTA COFFEE
Lodziarnia, której wyroby doceniają kolej-
ne pokolenia Polaków. Oprócz deserów 
lodowych, które komponowane są wedle 
gustów klientów, lokal oferuje także 
słodkości i napoje. 
POZIOM +1

GRYCAN

KLIENCI ODWIEDZAJĄCY ZIELONE ARKADY  
MOGĄ LICZYĆ NA SZEREG UDOGODNIEŃ, 
KTÓRE SPRAWIĄ, ŻE POBYT W TYM MIEJSCU  
BĘDZIE WYJĄTKOWO PRZYJEMNY.

Superserwis

Centrum Handlowe Zielone Arkady zaaran-
żowało dwa pokoje dla rodziców z dziećmi. 
Klienci w komfortowych warunkach mogą 
zająć się swoimi pociechami i zadbać o ich 
potrzeby. 
POZIOM -1, +1

Bezprzewodowy i szybki Internet dostępny 
jest na terenie całego centrum. Dzięki temu 
Klienci, w razie potrzeby, mogą pozostać 
online. W strefach lounge oraz restauracyj-
nej można również naładować urządzenia 
elektroniczne. 

Dla klientów Zielonych Arkad  został 
przygotowana miła niespodzianka.  
W punkcie informacji można uzyskać 
bony podarunkowe na kwotę 10, 50 
oraz 100 zł, które można zrealizować 
podczas zakupów w centrum.

POKOJE DLA  
RODZICÓW Z DZIEĆMI

DARMOWE WI-FI
I SZYBKI INTERNET 

Pobyt w jednej z licznych restauracji i ka-
wiarni będzie wyjątkowo przyjemny dla ro-
dziców i ich pociech. W tej części centrum 
znajduje się plac zabaw dla najmłodszych. 

PLAC ZABAW W CZĘŚCI GASTRONOMICZNEJ

Z MYŚLĄ  
O ROWERZYSTACH

BONY 
PODARUNKOWE

Gdy dorośli delektują się daniami przy 
stoliku, dzieci bez obaw mogą dać upust 
swojej energii w przygotowanym specjalnie 
dla nich kąciku. 

W TROSCE O KOMFORT NASZYCH KLIENTÓW

Tradycyjne lub egzotyczne smaki, niepo-
wtarzalny aromat parzonej herbaty oraz 
produkty najwyższej jakości znajdziesz  
w jednym z wielu sklepów w centrum. 

ZAKUPY SPOŻYWCZE 

Krakowski Kredens, Five o’Clock,  
Piotr i Paweł, Organic, Kuchnie Świata, 
POZIOM -1

KRAKOWSKI KREDENS
FIVE O’CLOCK

PIOTR I PAWEŁ

Miłośnicy jednośladów nie będą zawiedzeni 
– do ich użytku została oddana samoobsłu-
gowa stacja napraw rowerów. Znajduje się 
przed wejściem do centrum, na specjalnie 
zaaranżowanym parkingu rowerowym. 

PLAC ZABAW 
ZNAJDZIESZ  

NA POZIOMIE  
+1 

wersja 1 - awers 

25 wrzesnia 2015

wersja 1 - rewers 
25 wrzesnia 2015

KULINARIA
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Nie wiesz, co podarować najbliższym 
pod choinkę? Odpowiedź znajdziesz  
w naszym magazynie „OK! Trendy”  
– prezentowym przewodniku po ofercie 
centrum. 

Skorzystaj z oferty pakowania 
świątecznych prezentów w Zielonych 
Arkadach! Dokonaj zakupów na kwotę 
minimum 50 zł, a usługa będzie 
bezpłatna.

PAKOWANIE PREZENTÓW
wszystkie grudniowe weekendy

„OK! TRENDY”:
PREZENTOWNIK

CENTRUM HANDLOWE ZIELONE ARKADY  
TO NIE TYLKO ŚWIAT MODY – TU W JEDNYM 
MIEJSCU MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z BOGATEJ 
OFERTY USŁUG. 

Centrum
do usług

Dbając o swój wizerunek, nie zapomi-
naj o fryzurze i manikiurze. Lśniące  
i dobrze podcięte włosy są najlepszą 
wizytówką. Skorzystaj z oferty sa-
lonów urody. 
Studio Stoppel, Jean Louis David, 
Manicure Express, POZIOM -1

Wymiana pieniędzy, pożyczka gotówkowa 
lub założenie konta osobistego – finansowe 
sprawy załatwisz w wybranych oddziałach 
banków oraz placówkach finansowych.  
Kantor, mBank, Bank Millenium, ING, 
POZIOM -1

FINANSE

SALONY FRYZJERSKIE

Liczne udogodnienia i aplikacje sprawiają,  
że bez nowoczesnych technologii nie  
sposób się obejść. O ofertę pytaj w:
Orange NC+, Play, Plus, Samsung Brand Store, 
Dream Mobile, Świat GSM, POZIOM -1

MULTIMEDIA I TELEFONY
W Centrum Handlowym Zielone 
Arkady od ręki załatwisz sprawunki, 
które wpisują się w prozę życia: ubra-
nia oddasz do pralni, kupisz kwiaty 
na uroczystość, odstawisz samochód 
do myjni lub wywołasz zdjęcia. 
Pralnia 5àSec, Kwiaciarnia Olivia, 
Salon AB Foto, 
POZIOM -1
Myjnia samochodowa Jack 
Cleaner’s

DODATKOWE USŁUGI

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KLIENTÓW 

Wymarzony odpoczynek w egzotycznych 
zakątkach jest na wyciągnięcie ręki. Sprawdź 
najnowszą ofertę w biurach podróży, które 
znajdują się w centrum. 
Itaka, TUI, Wezyr Holidays, Neckermann, 
POZIOM -1
Rainbow Tours, POZIOM +1

BIURA PODRÓŻY

W biurach oferujących wycieczki 
możesz nabyć także stosowne  
ubezpieczenie dla podróżnych. 

W Zielonych Arkadach 
znajdziesz najlepsze 
oferty wakacji dla całej 
rodziny.

NAJBLIŻSZE TYGODNIE W CENTRUM Z PEWNOŚCIĄ BĘDĄ 
CIEKAWE. ŚWIĄTECZNA ATMOSFERA UDZIELI SIĘ KAŻDEMU.

– wyjątkowy grudzień w Zielonych Arkadach

Czasem duży wybór nie ułatwia decyzji. 
Dlatego w poszukiwaniu idealnego po-
darunku dla bliskiej osoby skorzystaj 
z porady. Nasze hostessy będą doradzać 
Klientom, gdzie mogą znaleźć najciekaw-
sze prezenty. 

POGOTOWIE PREZENTOWE

Słodka, pachnąca korzennymi przyprawami – tak będzie wyglądała 
strefa wypiekania pierniczków. Najmłodsi przygotują kolorowe 
ozdoby piernikowe na choinkę, które – zapakowane w pamiątkową 
torebkę zabiorą do domu. Każdy mały uczestnik będzie mógł 
samodzielnie przesiać mąkę, rozwałkować surowe ciasto i wyciąć 
ozdoby przy pomocy różnych szablonów, np. choinki, gwiazdki czy 
bałwanka. Dodatkową atrakcją towarzyszącą warsztatom będzie 
świąteczna dekoracja: w centrum pojawią się choinki, ogromne  

czterometrowe jelenie. Pojawi się także świąteczna iluminac-
ja na elewacji Zielonych Arkad, a wewnatrz magicznego 

blasku doda specjalnie udekorowany na tę okazje 
żyrandol.

WARSZTATY WYPIEKANIA PIERNIKÓW
4–6, 11–13 oraz 18–20 grudnia, 
w godz. 12.00– 18.00

Mikołajki zbliżają się szybkim krokiem, z tej 
okazji nie może zabraknąć atrakcji także  
w Zielonych Arkadach. Szóstego grudnia na 
najmłodszych Klientów czeka moc atrakcji: 
specjalne koncerty, prezenty oraz wizyta 
samego Świętego Mikołaja! 

WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA
6 grudnia

PUNKT URZĘDU MIASTA
Pracownicy urzędu udzielą informacji oraz 
skierują cię do odpowiednich wydziałów.
POZIOM +1

SALONY 
OPTYCZNE 

 ZNAJDZIESZ  
NA POZIOMIE –1  

ORAZ NA  
POZIOMIE +1

Profesjonalne salony optyczne posiadają  
szeroką ofertę oprawek, soczewek kontak-
towych czy okularów przeciwsłonecznych. 
Dzięki fachowej pomocy dobierzesz w nich 
odpowiednie szkła oraz model okularów 
pasujący do kształtu twarzy i indywidualne-
go stylu. 
Lynx Optique, Fielmann, Vision Express, 
Paris Optique, 
POZIOM -1
Viu Viu, POZIOM +1

OPTYK

OK! TRENDY 
ZIMA 2015

MODA
Stylizacje 
na Sylwestra

POMYSŁY 
NA PREZENTY

200+

DESTYNACJE 
NA ŚWIĘTA

Podróże 5TOP

Anielski serwis

WYDARZENIA

jesień 201522 jesień 2015 23

USŁUGI







ZIELONE ARKADY · AL. WOJSKA POLSKIEGO 1 · 85-171 BYDGOSZCZ

OTWARCIE 
NOWEGO SALONU 

13.11.2015
Skorzystaj z oferty specjalnej oraz weź

udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.


