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JĘZYKOWE PENDOLINO WYSTARTUJE W GALERII KATOWICKIEJ
Na naukę języków obcych do centrum handlowego? Dlaczego nie! Już od 24 lutego Galeria
Katowicka zaprasza dzieci na cykliczne, bezpłatne lekcje języka włoskiego! W ramach
nowej odsłony Projektu Wyższy Poziom startuje Językowe Pendolino, a w nim
weekendowe zajęcia dla najmłodszych.
Językowe Pendolino, z przerwą wakacyjną, funkcjonować będzie do końca roku. W tym
czasie na chętne dzieci czekają lekcje języka włoskiego, odbywające się w soboty w trzech
grupach wiekowych: 4-5 lat, 6-7 lat oraz 8-10. Maksymalnie dwunastoosobowe grupy i
fantastyczni lektorzy gwarantują odpowiedni komfort zajęć i naukę włoskiego poprzez
świetną zabawę.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapisy odbywają się w Punkcie Informacyjnym lub
mailowo, pod adresem jezykowependolino@galeriakatowicka.eu. Lekcje odbywać się będą
regularnie co tydzień, w soboty, w sali Co-working na poziomie +1. Na najbardziej aktywne i
zaangażowane dzieciaki czekają nagrody – stypendia językowe na dalszą naukę oraz obóz
językowy we Włoszech! Ci vediamo dopo!

Szczegółowy program Językowego Pendolino dostępny jest na: www.galeriakatowicka.eu

www.galeriakatowicka.eu

****
Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia najmu wynosi 47,500 m i obejmuje ponad 200 lokali, restauracji i punktów
handlowych, m.in. Peek & Cloppenburg, TK Maxx, Multikino, Zara, Pull & Bear, Bershka, C&A, Reserved, Euro,
Douglas czy Flying Tiger Copenhagen. Posiada także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w
Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy Dolby Atmos. Centrum handlowe połączone jest bezpośrednio z
dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. W sąsiedztwie powstaje
kompleks biurowy Grand Central. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej, odpowiada spółka APSYS
Polska.
APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce i we Francji. Firma powstała
w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer projektu oraz zarządca
nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające specyfikę danego miejsca,
kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy należą Manufaktura w Łodzi
oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe centrum zakupów, rozrywki i rekreacji
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w Wielkopolsce (100 000 m GLA). APSYS Polska zarządza obecnie 1 000 000 m GLA w 24 centrach handlowych
zlokalizowanych w 17 największych miastach w Polsce. Firma i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez
PRCH, ICSC, EuropaProperty oraz CiJ w dziedzinach rozwoju, zarządzania oraz marketingu.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Dźwigoń: agad@openmedia.pl; Tel. +48 698 618 575
Kontakt do Rzecznika Prasowego Galerii Katowickiej:
Dawid Prymas: dprymas@goldenrocket.pl; Tel. +48 883 222 500

www.galeriakatowicka.eu

