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BB Centrum: Připravujeme pro vás 
nové náměstí Brumlovka
V  rámci neustálého rozvoje areálu a kultivace veřejného prostoru pokračuje BB Centrum 
dalším projektem. Tím bude v tomto roce mimo jiné i vytvoření centrálního náměstí před 
budovou Brumlovka, kde se pak můžete těšit na nové veřejné prostranství, místa vhodná 
k posezení, sezónní a tematické trhy a taktéž kulturní program. V podobném duchu budou 
upraveny také prostory mezi Brumlovkou a budovami Alpha a Beta.

V  souvislosti se vznikem nového náměstí bude zrušeno parkoviště před budovou 
Brumlovka, a to již od 1. února. Místo tohoto parkoviště využijte veřejná parkovací  
místa v  budově Brumlovka, která jsme pro vás v  loňském roce zrevitalizovali, či další  
veřejná parkoviště. Jejich přehled naleznete na webu www.bbcentrum.cz. 

BB CENTRUM 
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Přehled hodinových sazeb veřejných 
parkovišť v BB Centru 
Zoufalé kroužení ve snaze zaparkovat? To se vám v BB Centru nestane. Seznamte 
se s novinkami v parkování pro rok 2018.

Návštěvníci areálu mají k dispozici hned několik veřejných parkovišť, která slouží pro  
nonstop parkování. V běžné pracovní dny zaplatíte za hodinu parkování 50 Kč, 
během noci a o víkendu stojí parkování v podzemních garážích nově pouhých 
10 Kč za hodinu a na venkovních parkovištích je zdarma. Pokud budete chtít 
od nového roku využít víkendové parkování v podzemních parkovištích v trvání 
déle než 15 hodin (od pátku 16.00 do pondělí 7.00 hod.), přijde vás celková 
sazba na pouhých 150 Kč. Počítáme také se zásobováním vašich provozoven a nabízíme 
15 minut parkování pro nakládku a vykládku zdarma. Na třech parkovištích najdete  
rovněž dobíječky pro elektromobily. 

Zimní novinky z Costa Coffee,  
které zahřejí i potěší
Nový rok a vlastně každý den bychom měli začít něčím, co nám udělá radost. Nemusí to být 
přitom nic okázalého, stačí dobrá snídaně, káva nebo úsměv. Navštivte během ledna a února 
kavárnu Costa Coffee a ochutnejte zimní novinky v podobě pikantní čokolády, mangového 
dortu s chilli, skořicového šneku nebo oblíbenou stálici Tiramisu latte.
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Novinky ze světa jídelen v BB Centru
Od února dochází k úpravě ceny pro externisty v kantýně Momento v budově ALPHA během 
obědové špičky, tedy mezi 11:00–12:30 hod. Aktuální nabídku sledujte na webových 
stránkách restaurace: http://www.momentoalpha.cz

Restaurace MOMENTO ALPHA disponuje širokou nabídkou kvalitních a zejména pestrých 
jídel. Ochutnat zde můžete českou kuchyni, zahraniční speciality podle originálních receptur 
nebo vital menu.

Cupucino zve na chutné snídaně
Co začít jeden z  pracovních či volných dnů příjemnou, chutnou a zdravou snídaní? 
V  kavárně Cupucino můžete vybírat z  bohaté snídaňové nabídky vaječných omelet,  
míchaných či sázených vajec. Velmi oblíbená jsou vejce do skla s mnoha ingrediencemi  
podle vašeho vlastního výběru nebo speciální míchaná vajíčka na cherry rajčátkách  
a posypaná parmazánem. 

KOBE připravilo na leden další Asijský 
večer
KOBE FUSION RESTAURANT vás zve na další termín akce ASIAN EVENING. Ten se uskuteční 
ve čtvrtek 25.1. v čase od 16.30 do 19.00 hod. Čeká vás neomezená konzumace z připravené 
nabídky sushi a asijských specialit, dále welcome drink, čajový koutek a stylová reprodukovaná 
hudba.

Cena: 790 Kč/dospělý, 395 Kč/dítě 13–17 let, zdarma/dítě 0–12 let.

Rezervace nutná na čísle: +420 222 232 134.

Bomtom nabízí pro nájemce BB Centra 
slevu ve výši 10 %
Nájemci BB Centra získají v Bomton studiu Brumlovka 10% slevu na veškeré služby  
a produkty. Stačí si vybrat z  bohaté nabídky produktů, které vaše vlasy v  tomto ročním  
období jistě ocení. 

V zimě na vlasy působí chladné počasí, a tak dochází k jejich dehydrataci. Proto bychom měli 
používat především hydratační přípravky, například ty z řady Moisturizing značky Sachajuan. 
Vyzkoušejte šampón a kondicionér nebo olej na vlasy Intensive Hair Oil, který pomůže 
proti elektrizování vlasů. Jako ochranu použijte třeba bezoplachový kondicionér Leave In 
Conditioner, který aplikujte vždy před odchodem ven.
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Valentýn v JK Jewels
Valentýn, svátek všech zamilovaných, je mnohdy příležitostí pro zásnuby. V  prodejně  
JK Jitka Kudláčková v pasáži FILADELFIE nabízí pro tuto speciální příležitost kolekci s názvem 
Tolerance, která skýtá celou řadu zásnubních prstenů zahrnující klasické i moderní šperky.

Pozornost věnujte také aktuálním cenovým zvýhodněním – do 31.1. nabízí JK Jewels  
slevu ve výši 15 % pro registrované klienty na všechny modely šperků a hodinek. Do 28. 2. 
pak platí cenové zvýhodnění 30 % na vybrané typy hodinek a 25 % na doprodej kolekce Alo 
a Retofy.

Teta: V novém roce nejen drogerie, 
ale i dobrá káva
Teta drogerie nabízí široký sortiment kosmetiky zahrnující péči o pleť, tělo, vlasy, dekorativní 
kosmetiku, pánskou kosmetiku a parfémy. Navíc můžete vybírat z bohatého sortimentu 
výrobků z oblasti péče o dítě nebo dětské výživy. Samozřejmostí je velký výběr čistících  
a úklidových prostředků, také krmivo pro vaše domácí mazlíčky a Teta foto koutek, kde 
si můžete vytisknout nebo nechat vyvolat vaše fotografie.

Novinkou v Teta drogerii je automat s kvalitní kávou značky Lavazza, lahodným kakaem 
značky Nesquik a čajem Lipton pro zpříjemnění Vašeho nákupu.
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