
 

Multikino Kraków 
 

Serdecznie zaprasza na filmowo-muzyczną imprezę sylwestrową! 

Tylko u nas do wyboru premierowo megaprodukcja „Hobbit: Niezwykła podróż” (3D) lub przedpremierowo 
„Życie Pi” (3D) oraz bestsellery roku 2012 „Nietykalni”  i „Skyfall”. Ponadto premierowo dokument 
muzyczny, o jednym z najlepszych DJ’ów na Świecie: „A Year With Armin Van Buuren". 

 

Plan wieczoru 

 19:30 – przywitanie gości, rozpoczęcie zabawy sylwestrowej w holu kina (welcome drink+ muza +DJ)  

 projekcja filmów  

Sala 1:  

godz. 20:30-23:20 - „ Hobbit”( 3D) 

 23:20 - 00:00 – pierwszy posiłek gorący, zabawa taneczna na holu kina (muza, DJ), 

 00:00 -  powitanie Nowego Roku lampką szampana, pokaz sztucznych ogni, 

 00:05 - 00:30  - zabawa taneczna na holu kina (muza, DJ), 

godz. 00:30-02:30 - „ Nietykalni” 

 02:30-03:30  – drugi posiłek gorący, zabawa taneczna w holu kina, 

godz. 03:30-06:00 - „Skyfall” 

Dodatkowo na sali nr 6 zapraszamy na film dokumentalny: „A Year With Armin Van Buuren". 

Sala 6: „A Year With Armin Van Buuren" godz. 21:00- 22:00, 00:30-01:30, 03:30-04:30. 

 

Sala 11: 

godz. 20:30-22:45 - „Życie Pi “(3D) 

 22:45 - 00:00 – pierwszy posiłek gorący, zabawa taneczna na holu kina (muza, DJ), 

 00:00 -  powitanie Nowego Roku lampką szampana, pokaz sztucznych ogni, 

 00:05 - 00:30  - zabawa taneczna na holu kina (muza, DJ), 

godz. 00:30-02:30 - „ Nietykalni” 

 02:30-03:30  – drugi posiłek gorący, zabawa taneczna w holu kina, 

godz. 03:30-06:00 - „Skyfall” 

Dodatkowo na sali nr 6 zapraszamy na  film dokumentalny: „A Year With Armin Van Buuren". 

Sala 6: „A Year With Armin Van Buuren" godz. 21:00- 22:00, 00:30-01:30, 03:30-04:30. 

 

Przez cały czas trwania imprezy zapraszamy do holu kina, gdzie przy sprawdzonych rytmach muzyki, konkursach 
będziemy bawić się do białego rana. 



 Menu    

Zimna Płyta 

 Patery wędlin ,pasztetów i mięs pieczonych grubo krojonych  

 Deski serów grubo krojonych 

 Mini tortille pikantne mix 

 Galantyny drobiowe faszerowane  

 Sałatka śledziowa  

 Sałatka jarzynowa z serem  

 Sałatka makaronowa z mięsem    

 Pieczywo mix 
Dania gorące 

 pikantny gulasz węgierski 

 barszcz czerwony z pasztecikiem  
Extras 

 mix ciasteczek koktajlowych i ciasto jogurtowe  

Catering zapewnia znana z dobrego smaku La Strada, www.lastrada.pl 

                                                               

Opisy filmów 

 
 "Hobbit: niezwykła podróż" (3D) 
Filmowa adaptacja książki J.R.R. Tolkiena, wstęp do "Władcy Pierścieni", to opowieść pełna niezwykłych 
wydarzeń i magicznych postaci, przedstawiająca odwieczną walkę dobra ze złem. Hobbit Bilbo Baggins niechętnie 
wyrusza w niezwykłą i niebezpieczną podróż. Pokierowany przez czarodzieja Gandalfa opuszcza swój przytulny 
domek w Shire, by wraz z trzynastoma krasnoludami zmierzyć się ze smokiem Smaugiem.  
 
„Życie Pi” (3D) 
Ekranizacja bestsellerowej powieści Yanna Martela. Najnowszy film w reżyserii Anga Lee:, twórcy filmów: Przyczajony 
tygrys, ukryty smok oraz Tajemnica Brokeback Mountain.Pi Patel - syn właściciela zoo, mieszka wraz z rodziną w 
Indiach. Wkrótce życie postawi przed nim wyzwanie, które będzie wymagało od niego niezwykłej determinacji.   

 
„Nietykalni” 
Ta historia zdarzyła się naprawdę. Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy i opieki 
młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów 
daje początek szeregowi niewiarygodnych przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi. 
 
„Skyfall” 
Po ataku na siedzibę MI6, M zostaje zmuszona do przeniesienia działalności do podziemnego centrum. Jej każdy 
krok śledzi nowy przewodniczący Komitetu Wywiadu i Bezpieczeństwa, Mallory. M może zaufać tylko Bondowi. 
Bez względu na konsekwencje 007 będzie musiał wytropić i zniszczyć zagadkowego przeciwnika. Z pomocą 
agentki Eve Bond podąża tropem tajemniczego i bezwzględnego Raoula Silvy. Z czasem zaczyna odkrywać 
motywy jego działań. 
 
„A Year With Armin Van Buuren” 
 Dokument wyreżyserowany przez Oscara Verpoorta i Maxa Maloney'a pokaże Wam tego niezwykłego artystę z 
tej trudno dostępnej i nieznanej do tej pory strony. Od domu prywatnego, przez odrzutowiec, samochód, 
samotne chwile w pokojach hotelowych do wielkich imprez masowych. 

http://www.lastrada.pl/


 

Ceny biletów 

 130 zł  w przedsprzedaży do 16.12.2012r. 

 160 zł od 17.12.2012 r. do 31.12.2012r.    
 

Informacja 

 telefoniczna: 012 376 43 24 

 email: krakow@multikino.pl 

 www.multikino.pl 

 w kasach kina 
 

Zakup biletów 

 w kinie, Multikino Kraków, ul. Dobrego Pasterza 128 

 przez internet: www.multikino.pl   

 w kasach kina 

Uwaga! Na imprezę sylwestrową nie jest prowadzona rezerwacja miejsc. 

Impreza Sylwestrowa od 18 roku życia. 
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