Zakupy w Wigilię. Do której czynne sklepy na Ursynowie?
data aktualizacji: 2021.12.23

Świąteczna gorączka zakupów już trwa! Do Bożego Narodzenia pozostało jeszcze kilka dni,
warto więc dowiedzieć się, gdzie będziemy mogli kupować w ostatniej chwili. Zakupy last
minute mają wielu zwolenników - niektórzy liczą na mniejszy ruch, inni na promocyjne
ceny.
Większość sklepów i hipermarketów skraca czas pracy w Wigilię, jednak wydłuża godziny otwarcia w
dniach poprzedzających święta.
W czwartek największy ursynowski hipermarket Auchan w CH Ursynów będzie otwarty do godz. 23.
W Wigilię - od 6:30 do 13. Galeria handlowa od 9 do 13.
Do 23 grudnia market E.Leclerc przy Ciszewskiego pracuje od 7 do 22. W Wigilię od 7 do 13, a w
sylwestra od 7 do 19.
Biedronki na Ursynowie do Wigilii pracują dłużej. Sklepy przy Dereniowej, Belgradzkiej, Migdałowej,
Hirszfelda pracują w czwartek do 23:30 (poza sklepem przy KEN 85 - do 23). Te przy Romera, ZWM,
Bokserskiej, Karczunkowskiej do 1 w nocy. W Wigilię wszystkie Biedronki otwarte o standardowych
godzinach, ale zamykają się już o 13.
Wszystkie 5 sklepów sieci Lidl Polska pracuje od 6 do 23, a w wigilię podobnie jak Biedronki - do
godz. 13. Carrefour przy Belgradzkiej otwarty od 6:30 do 22. W Wigilię do 13.

Jedyny na Ursynowie Topaz przy Hawajskiej pracuje w godz. 7-21. W Wigilię 7-14. Sklepy Doroty Top
Market - przy Wiolinowej, Giweont i Braci Wagów - pracują w czwartek do 22, a 24 grudnia do godz.
13. Megasam przy Surowieckiego i Mokpol przy Dembowskiego czynne do godz. 21. W Wigilię do 13
i 13:30.
Czynne codziennie są także ursynowskie bazarki - przy Wąwozowej oraz - wyjątkowo codziennie Bazarek Na Dołku.
25 i 26 grudnia wszystkie galerie handlowe i markety są nieczynne. Możemy jednak znaleźć otwarte
sklepiki osiedlowe oraz Żabki - te w dni świąteczne będą pracować w godzinach: 9:00-19:00 lub
11:00-21:00.
Życzymy Wam jak najmniejszych kolejek przy kasach!
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