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O Galerii: 

 

Galeria Pestka w Poznaniu to nowoczesne, 3-kondygnacyjne Centrum Handlowe z 70 sklepami 

(m.in. Carrefour, Media Markt, Bricomarche, C&A, Intersport, KappAhl), punktami usługowymi 

i gastronomicznymi oraz klubem fitness CityFit. Łączna powierzchnia handlowa Galerii wynosi 

42.000 m². 

 

Bardzo dobra lokalizacja – w pobliżu skrzyżowania ulic Księcia Mieszka I i Alei Solidarności, 

w bezpośrednim sąsiedztwie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju sprawia, że ''Pestka'' jest jednym 

z najlepiej skomunikowanych centrów handlowych w Poznaniu. Do galerii dojeżdża aż 9 różnych linii 

tramwajowych (12, 14, 15, 16) i autobusowych (168, 171, 178 ,183, 191).  

 

Obiekt posiada zewnętrzny i podziemny bezpłatny parking oraz udogodnienia na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. Jasny foodcourt z popularnymi restauracjami to miejsce rodzinnych obiadów 

 i codziennych spotkań z przyjaciółmi. Na dzieci czeka jeden z największych w Polsce placów zabaw – 

Lider.  

Architektonicznie Galeria wpisuje się w dzielnicę, w jakiej została ulokowana. Projekt nawiązuje 

do najlepszych tradycji modernizmu, stąd na elewacjach oszczędność detali i szlachetność 

wykończenia. Pylon reklamowy stojący w strefie wejściowej ma 50 m wysokości i jest jednym 

z najwyższych tego typu obiektów w Poznaniu. 

 

Za zarządzanie i komercjalizację Galerii Pestka odpowiada firma Multi Poland, jeden z największych 

właścicieli, zarządców oraz deweloperów wysokiej jakości centrów handlowych w Europie oraz Turcji. 

Jej działalność koncentruje się na generowaniu i zwiększaniu trwałych dochodów z najmu. Obiekty 

Multi Corporation są często katalizatorem rozwoju gospodarczego oraz pobudzają przedsiębiorczość 

w miastach i regionach, w których działają. Od swojego powstania w 1982 roku firma brała udział w 

ponad 180 projektach, a obecnie jest właścicielem lub zarządcą 60 centrów handlowych. Multi 

Corporation działa w 12 krajach, w tym w Holandii, gdzie ma swoją siedzibę, a także w Belgii, 

Czechach, Niemczech, we Włoszech, w Polsce, Portugali, Słowacji, Hiszpanii, na Ukrainie, w Wielkiej 

Brytanii i Turcji. 

 


