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Największa krakowska Zara w Serenadzie!
Do najemców krakowskiego Centrum Handlowego Serenada dołączyła firma odzieżowa
Zara. Będzie to największy sklep hiszpańskiego giganta modowego w stolicy Małopolski.
Zajmie 3 500 mkw. na dwóch poziomach nowego centrum.
W Serenadzie łączna powierzchnia sklepów Grupy Inditex, do której należy m.in. Zara,
wyniesie 7 300 mkw. Wszystkie salony reprezentujące Grupę będą w maksymalnych
rozmiarach powierzchni najmu. Zara jest jednym z ostatnich wielkich najemców
skomercjalizowanego w większości centrum.
— Komercjalizacja Serenady jest na finiszu — mówi Grzegorz Latała, dyrektor ds.
komercjalizacji, członek zarządu Mayland. — Przekroczyliśmy już próg 85 proc. najmu. Dla
chętnych to ostatnia możliwość skorzystania z oferty najmu w największym w Krakowie
kompleksie handlowo-rozrywkowym — dodaje.
W Centrum Serenada, którego otwarcie planowane jest jesienią tego roku, znajdzie się ponad
160 sklepów i butików, salonów usługowych, restauracji, kawiarni i barów. Ofertę modową
Serenady tworzą przede wszystkim sklepy Grupy LPP i Inditex, Van Graaf oraz H&M, ale
także m.in.: Martes Sport, Carry, Vistula i Wólczanka, a także CCC, Deichmann, Kazar i
Ryłko oraz salony jubilerskie: Apart, Briju, Yes, Kruk. Znaczną część powierzchni najmu
przeznaczono na usługi. Swoje punkty będą mieli: mBank, Paris Optique, Twoje Soczewki i
DP Optyk. Znajdą się tu także gabinety kosmetyczne i fryzjerskie: Opi Nail, Pazoo, Jean
Louis David, a także biura podróży Itaka i Rainbow Tours oraz pralnia Renthoff Express,
kantor, salonik prasowy Kolporter, sklep zoologiczny Leopardus, kwiaciarnia Florist La Flor,
plac zabaw Bajkowy Labirynt oraz drogerie i perfumerie: Sephora, Rossmann, Super-Pharm i
Hebe. W ofercie gastronomicznej dla klientów Serenady będą restauracje Companeros, Grand
Kebab, Staropolskie Jadło, Olimp oraz kawiarnie, m.in. Starbucks. Operatorem spożywczym
będą delikatesy Piotr i Paweł.
Łączna powierzchnia najmu (GLA) krakowskiej galerii wynosi 42 000 mkw.

Centrum Handlowe Serenada powstaje w krakowskiej dzielnicy Olsza i będzie
komplementarne wobec działających w sąsiedztwie: Centrum Handlowego Krokus z
hipermarketem Real o powierzchni 18 000 mkw., marketu budowlanego OBI z powierzchnią
12 000 mkw. oraz kompleksu rozrywkowego w postaci największego w Krakowie 12salowego Multikina i największego w Polsce krytego aquaparku. Dzięki temu powstanie
największy w Krakowie kompleks handlowo-rozrywkowy o powierzchni ponad 100 tys.
mkw.
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***
Mayland Real Estate jest wiodącym deweloperem dużych obiektów handlowych w Polsce.
Firma działa na polskim rynku od 1995 r. jako spółka Grupy Casino. Mayland oddał do
użytku nowoczesne centra handlowe: Karolinkę w Opolu, Pogorię w Dąbrowie Górniczej,
Jantar w Słupsku oraz Rivierę w Gdyni. Spółka posiada znaczący portfel projektów w całym
kraju, obecnie realizuje budowę Centrum Serenada w Krakowie, przygotowuje przebudowę
Fortu Wola w Warszawie oraz rozbudowę CH Ster w Szczecinie.
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