WIELKANOC. Do której czynne sklepy na Ursynowie?
data aktualizacji: 2017.04.14

W piątek w normalnych albo wydłużonych godzinach pracy, w Wielką Sobotę nawet do
godziny 18:00 a w dwa dni świąteczne prawie wszystko zamknięte. Trwa wielkanocna
gorączka zakupowa. W jakich godzinach czynne będą sklepy na Ursynowie?
To już ostatnie chwile na zrobienie zakupów na świąteczne śniadanie wielkanocne. Sklepy
prześcigają się w promocjach a półki uginają się od towarów. Niektóre duże sklepy na Ursynowie
będą pracować nawet w Wielką Sobotę wieczorem, by ułatwić klientom zakupy.
Dzisiaj w Wielki Piątek wszystkie sklepy pracują normalnie, wg zwykłych godzin. Tesco na Kabatach
otwarte jest całą dobę, E. Leclerc w KEN Center - do godz. 22:00, Auchan w CH Ursynów - również
do 22:00, Carrefour (markety) - do 17:00. Biedronki i Lidle - czynne są również standardowo - do
22:00.
W Wielką Sobotę zakupy będzie można zrobić w niektórych sklepach nawet do wieczora.
E.Leclerc - 8:00-18:00 (galeria handlowa KEN Center - 10:00-16:00)
Tesco Kabaty - do 18:00 (we wtorek otwarcie od 6:00)
Auchan - 8:00-18:00 (galeria handlowa CH Ursynów 9:00-16:00)
bazarki "Na Dołku" i przy Wąwozowej - do ok. 14:00
Natomiast Biedronka i Lidl w tym roku skracają swój czas pracy w Wielką Sobotę do godziny 16:00.
W wielkanocną niedzielę oraz poniedziałek - wszystkie sieciowe duże sklepy będą nieczynne. Mogą
być za to otwarte sklepy sieci Freshmarket i Żabka oraz sklepy osiedlowe.
- Decyzję o otwarciu sklepu podejmują ajenci poszczególnych placówek. Te sklepy, które zostaną

otwarte, czynne będą jednak krócej niż zwykle – w zależności od indywidualnej decyzji Ajenta
w godzinach: 9:00 -19:00 lub 11:00 - 21:00 - powiedziano nam w biurze prasowym Żabki.
Normalnie - czyli na okrągło pracować będą stacje benzynowe i sklepy na nich zlokalizowane.
W Wielkanoc nieczynne będą też restauracje na Ursynowie, otworzą się (nie wszystkie!) w
poniedziałek wielkanocny. W okresie świątecznym normalnie pracuje ursynowskie Multikino. W
niedzielę pierwszy seans o 14:30, w poniedziałek kino też zaprasza na seanse.
KTÓRE WARSZAWSKIE RESTAURACJE CZYNNE W ŚWIĘTA?
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