У ЛЬВОВІ ПРАЦЮЄ НАЙБІЛЬШИЙ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ ТРЦ
VICTORIA GARDENS
Торгово-розважальний центр Victoria Gardens, загальною площею 102’000 м2, офіційно
відкрився у Львові 29 жовтня 2016 року. Об’єкт став наймасштабнішим торго- вим комплексом
на території Західної України, який презентує гостям нові сучасні бренди та різноманіття
можливостей для сімейного дозвілля.
ТРЦ Victoria Gardens — принципово новий та сучасний торговий комплекс. Із перших днів роботи
торгово-розважальний центр створив прецедент у масштабах регіону — феєричне відкриття, яке
тривало два дні, зібрало рекордну кількість відвідувачів — понад 140 тисяч.
Із дня старту тут відкрили свої представництва понад 100 орендарів, причому більшість із них
представляють тут свої нові та флагманські формати або відкрили перші магазини у Львові.
Основні якірні оператори «Victoria Gardens» — перший у Львові гіпермаркет «Сільпо»
нового формату,
супермаркет електроніки та побутової
техніки «Foxtrot Show
Store» — також новий формат в масштабах регіону, fashion-магазини брендів Gloria Jeans та LC
Waikiki, яскрава та різнопланова розважальна зона Papashon.
У торговій галереї працюють магазини чоловічого та жіночого одягу N.Uno Porte, Eterna, Sassofono,
Levi’s, Arber, «Goldi Льонокомбінат», Actors, Rinascimento, Primo Emporio, Stefano Lompas, Izabel
Garcia, Weekender, нижньої білизни Jasmine, Milavitsa і Triumph, взуття та аксесуарів INTERTOP,
Loriblu, Carlo Pazolini, Estro.
Парфумерія та косметика у «Victoria Gardens» представлена в магазинах «Бомонд», Yves Rocher,
Lush і NYX, ювелірні вироби — в «SOVA», «Столична ювелірна фабрика», «Золотий вік», товари для
дому — в English Home, Vinzer Home і Tivolyo Home, електроніка — у Samsung, Lenovo.
Однак ТРЦ Victoria Gardens — це не лише локація для стильних та сучасних покупок.
Великий вибір шопінг-брендів тут поєднується із вишуканою естетикою внутрішнього
простору та турботою про комфортні умови, яскраві емоції і враження для кожного гостя.

Внутрішні галереї, завдяки просторим атріумам та скляним дахам, наповнені природним світлом,
а натуральне озеленення, живі квіти та яскраві інтер’єрні деталі створюють атмосферу чарівного
саду, наповненого повітрям, де протягом усього року панує весна. Ще один яскравий акцент —
унікальні для Львова кольорові співаючі фонтани у центральному атріумі, які додають простору
неповторного шарму.
У торгово-розважальному центрі особлива увага приділена ресторанам та кафе, які
пропонують різноманітні кухні світу на будь-які вподобання. Свіжі хрумкі круасани від «Львiвськiх
круасанів», азіатська кухня та суші у «Япона Хаті», піца в «Celentano Ristorante», традиційна
европейська кухня у «Papashon», східна кухня у «Мангалі». На запашну каву з вишуканими
десертами запрошують «Blackwood Coffee», «Kredens Cafe» та «Львівська майстерня шоколаду».
Окремою перлиною центру є унікальна зона фуд-корту, де гостей зустрічає стильний затишний
інтер’єр, привітне обслуговування та широкий вибір страв і напоїв у ресторанах та кафе швидкого
сервісу — «Tomatina», «Blackwood Burger», «Вареники.Тут», «McFry» та ін.
ТРЦ Victoria Gardens пропонує креативну локацію та безліч можливостей для проведення вільного
часу, навчання й ділових зустрічей, платформу для якісних культурних, соціальних та громадських
заходів. Великий та малий атріуми є ідеальними місцями для проведення концертів, виступів
танцювальних та музичних колективів, різноманітних експозицій, майстер-класів, благодійних
проектів тощо.
Розміщуючись поблизу одного із найбільших житлових районів міста, команда ТРЦ Victoria Gardens
подбала про широкий вибір атракцій для сімейного відпочинку із дітьми. Тут працює унікальний,
найбільший в регіоні дитячий центр Papashon, магазини Mikki та «Будинок iграшок». Щотижня
організовується пізнавально-розважальна програма для дітей: цікаві майстер-класи, флешмоби,
танцювальні та пісенні виступи, яскраві персонажі та досвідчені аніматори забезпечують хороший
настрій та неодмінно притя гують увагу найменших відвідувачів.
Гості із дітьми комфортно почуваються у ТРЦ Victoria Gardens завдяки чітко продуманій та
облаштованій інфраструктурі: траволатор і ліфти дозволяють легко переміщуватись територією ТРЦ
батькам із візками, а кімнати матері із дитиною створюють комфортні умови для дотримання
гігієни.
Комплекс, розташований на перехресті вулиць Кульпарківської та Наукової, має зручне
сполучення із центральною частиною міста, аеропортом, автовокзалом та залізничним
двірцем. Для зручності гостей збудований зручний безкоштовний закритий паркінг, який
вміщує 2 тисячі автомобілів. Окрім того, поблизу пролягає низка міських автобусних та
тролейбусних маршрутів, а частина громадського транспорту зупиняється безпосередньо
перед входом у ТРЦ.

