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1,5 MILIOANE EURO - INVESTIŢIE ÎNTR-O LOCAŢIE DE ENTERTAINMENT
LA PALAS
Iaşi, 29 februarie 2012
Din aprilie, Palas Mall va găzdui unul dintre cele mai mari şi moderne cluburi de
petrecere a timpului liber din Iaşi. Noua destinaţie include o zonă de entertainment,
Play Again, precum şi un cazinou, denumit The Jack Casino. Clubul se desfăşoară
pe o suprafaţă generoasă de peste 1.800 mp, iar investiţia depăşeşte 1,5 milioane
euro.
În locaţia Play Again vor fi amenajate 15 mese de biliard şi tot atâtea simulatoare
de jocuri electronice, şase piste de bowling, două aparate de darts şi o masă de
snooker. Totodată, clienţii vor avea la dispoziţie şi o zonă de bar&lounge, unde se
vor relaxa.
Mobilierul este confecţionat din lemn masiv de o companie de renume, iar
echipamentele sunt aduse din Statele Unite ale Americii şi Austria.
Despre Palas Iaşi
Ansamblul urbanistic Palas, dezvoltat de compania Iulius Group, introduce
conceptul „lifestyle center” pe piaţa de „mixed-use developments” din România.
Acesta este un centru multifuncţional regional, care se adresează nu doar ieşenilor,
ci şi locuitorilor din judeţele limitrofe precum Bacău, Vaslui, Suceava, Botoşani şi
Neamţ. Palas cuprinde: spaţii comerciale, clădiri de birouri clasa A, hoteluri de 4*,
apartamente, cea mai mare parcare subterană din România cu aproximativ 2.500
locuri, grădină publică, cinema multiplex, teatru de vară şi patinoar sezonier.
Componenta de retail a ansamblului Palas este unică prin mixul între „shopping
mall” şi „shopping street”.
Palas Mall va avea o suprafaţă închiriabilă de 47.500 mp şi va cuprinde 132
magazine, food court cu 1.300 locuri, Village Cinemas cu 9 săli şi una de tip
VMAX, cafenele, restaurante cu specific internaţional, supermarket Auchan,
zone de joacă pentru copii şi variate posibilităţi de entertainment.
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Palas Shopping Street va fi prima stradă comercială de nivel occidental din
România şi va totaliza 35 de magazine, desfăşurate pe o suprafaţă
închiriabilă de 6.600 mp.
Printre brand-urile care vor fi prezente la Palas se numără H&M, Subway, Tommy
Hilfiger, C&A, Humanic, New Look, Douglas, LC Waikiki, Stefanel, Hervis Sports,
Colin’s, Levi’s, Motivi, Oodji, L’Occitane, Sephora, Intersport, Ecco, Il Passo,
Auchan, KFC Drive Thru etc.
Departament PR
W: www.palasiasi.ro
E: pr@iuliusmall.com
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