BLUE CITY

CENTRUM IDEALNE DO ZDJĘĆ

Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City to kompleks

Oprócz przestrzeni handlowych, rozrywkowych

o powierzchni 185.000 mkw. Znajduje się tu ponad 200

i

sklepów, punktów usługowych, restauracji, barów

parkingi naziemne i podziemne, parking na dachu na

szybkiej obsługi i kawiarni, a także nowoczesne kino

kilkaset aut, drogi dojazdowe oraz tunel podziemny,

Helios, centrum rozrywki Tep Factor, Pokoje Zagadek,

co daje wiele planów zdjęciowych w jednym miejscu.

Time Machine Minigolf oraz nowoczesny fitness club

Z

Fit/One o powierzchni 5000 mkw.

architektura ze szklaną kopułą o rozpiętości 36

biurowych,

zewnątrz

metrów.

infrastruktura

centrum

cechuje

budynku

obejmuje

charakterystyczna

PRZESTRZENIE
Blue City to kompleks pełen zróżnicowanych powierzchni dających ciekawe możliwości
scenograficzne. Znajdziecie tu m.in.:
• plac przy fontannie (atrium, event court) - plac z charakterystyczną, mozaiką
w niebieskich odcieniach. Powierzchnia placu to 450 mkw., które otaczają fontannę
o blisko 100 mkw. Dookoła fontanny są balkony, a nad fontanną szklana kopuła na
wysokości 56 m;
• korytarze - wyższe i niższe, szerokie i wąskie z tajemniczymi zaułkami, jasne
z kolorowymi witrynami sklepów i ciemne korytarze techniczne;

• przestrzenie sklepowe i biurowe - wolne powierzchnie z możliwością dowolnej
aranżacji oraz możliwość najmu niektórych działających sklepów.
• lokale rozrywkowe - sala zabaw Inca Play - nowoczesny małpi gaj, żywa zieleń,
duża część gastronomiczna; kino Helios - 8 sal, klimat Times Square
i neony starych, warszawskich kin; TEPfactor - jaskinia z 25 pokojami - torami
przeszkód i łamigłówkami; Time Machine - pole do minigolfa w technologii 3D UV neonowa scenografia nawiązująca do historii świata;
• parkingi - pod dachem, na dachu, na placu i z drogą dojazdową.

P L AC P R Z Y F O N TA N N I E
Atrium, event court - plac z charakterystyczną mozaiką w niebieskich
odcieniach. Powierzchnia placu to 450 mkw., które otaczają fontannę
o powierzchni blisko 100 mkw. Dookoła fontanny na 5 poziomach są
balkony, a nad fontanną, na wysokości 56 m znajduje się szklana kopuła
o rozpiętości 36 m.
ZDJĘCIA

KO R Y TA R Z E I C Z Ę Ś C I
WSPÓLNE
Przestrzenie wysokie i niskie, szerokie i wąskie z tajemniczymi zaułkami,

jasne z kolorowymi witrynami sklepów i ciemne korytarze techniczne.
W niektórych miejscach nowoczesna, a w innych klasyczna posadzka. Do
dyspozycji są również wejścia z parkingów, z ulicy, łącznik, windy, schody
i ruchome pochylnie, a także niektóre powierzchnie sklepowe.

FOOD COURT
Przestronna strefa restauracyjna z żywym drzewkiem. Na terenie food

court są restauracje samoobsługowe, a także z obsługą kelnerską. Jest
również wyspa z barem sushi z bardzo długą ruchomą taśmą.

PARKINGI
Pod ziemią, pod dachem, na dachu, na placu i z drogą dojazdową.

SALA ZABAW INCA PLAY
Przepiękna i nowoczesna powierzchnia o 1200m2, otwarta przestrzeń
zapewnia dostęp do światła dziennego. Przyjemna kolorystyka
w odcieniach zieleni, szarości i bieli oraz dużo żywej roślinności tworzą
nietuzinkowy klimat. Przestrzeń składa się z ogromnej strefy głównej,
strefy maluszka, klimatycznej i przestronnej kawiarni, sześciu
designerskich sal urodzinowych, a każda urządzona jest w zupełnie innym
stylu.

SIŁOWNIA FIT/ONE
Nowoczesna siłownia o powierzchni 5000 mkw. ze strefami do treningu
siłowego, salą do boksu, salą z rowerami, salą fitness ze sceną i wielkim
ekranem, kameralną strefą Ladies Gym, saunami, łóżkami do masażu,
solarium oraz przestronnymi szatniami. Na terenie Fit/One znajduje się też
sala konferencyjna.

TEPFACTOR
Jaskinia o powierzchni 1500 mkw. 25 wykutych w skale pomieszczeń
z ruchomymi przeszkodami sprawdzającymi siłę fizyczną, logiczne
myślenie, cierpliwość i zręczność manualną. Pokoje połączone są
tajemniczymi korytarzami, a przy recepcji znajduje się duża przestrzeń
z drewnianymi stołami i barem. Na miejscu znajduje się także sala

konferencyjna.

TIME MACHINE
Pełnowymiarowy indoor Golf 3D UV. Pole minigolfa o powierzchni

500 mkw., game room z grami arkadowymi o powierzchni 100 mkw.,
nowoczesne loże na powierzchni 120 mkw., sala o powierzchni 30 mkw.
oraz bar.

KINO HELIOS
Multipleks z 8 salami projekcyjnymi wyposażony w nowoczesne

rozwiązania technologiczne, zapewniające wyjątkową jakość obrazu
i dźwięku. Wystrój nawiązuje do Times Square, natomiast wewnątrz
możemy znaleźć neony starych, warszawskich kin. Przed kinem znajduje
się przestronny plac.
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