
 

 

Multikino Gdańsk 
Serdecznie zaprasza na powitanie Nowego Roku  

w filmowej atmosferze.  
Ceny biletów już od 90 zł! 

 

Sylwester w Multikinie to propozycja dla wszystkich fanów kina, którzy chcą spędzić tę 

wyjątkową noc w tak samo wyjątkowym miejscu. Kinomaniacy podczas Sylwestra 2013 

będą mogli obejrzeć przedpremierowy film oraz dwa największe hity mijającego roku.  

Repertuar: 

 

Po północy w programie kolejno dwa największe hity 2013 roku: 

 
 

 
 

Filmowy Sylwester w Multikinie 
 

Wilk z Wall Street (przedpremierowo) 
Jeden z największych reżyserów naszych czasów, laureat Oscara Martin 
Scorsese przedstawia prawdziwą historię jednego z najbardziej 
kontrowersyjnych bohaterów Wall Street. Jordan Belfort był złotym dzieckiem 
świata amerykańskich finansów. Szybki i oszałamiający sukces przyniósł mu 
fortunę, władzę i poczucie bezkarności. Pokusy czaiły się wszędzie, a Belfort 
lubił im ulegać i robił to w wielkim stylu, jego błyskawiczna droga na szczyt i 
rozrzutny styl życia wzbudziły zainteresowanie FBI i tu zaczęła się przygoda. 

Millerowie 
Okradziony z towaru dealer David musi w ramach zadośćuczynienia przywieźć z 
Meksyku dużą dostawę narkotyków. Dla niepoznaki organizuje więc 
wymyśloną rodzinę.  
 
Wycieczka z "Millerami" to jedna z lepszych ofert tego roku. Film łączy fanów 
sensacji spod znaku "Breaking Bad", nieprzyzwoitego humoru a la "Kac Vegas".  

Wyścig 
Oparta na faktach historia kierowcy Formuły 1, Nikiego Laudy. Po poważnym 
wypadku wraca na tor i staje do rywalizacji z największym rywalem – Jamesem 
Huntem.  
 
Hunt i Lauda reprezentują dwie skrajne postawy życiowe: choć niemożliwe do 
pogodzenia, to przynoszące zbliżone rezultaty. Obaj też wykorzystują paliwo 
osobistych przywar i porażek, żeby wyciągać lepszy czas na torze. 
  



 

Plan wieczoru: 
 

 20:00  Wellcome Drink na powitanie Gości 

 20:30 Projekcje „Wilk z Wall Street” (2D przedpremierowo) 

 23:30 Słodki poczęstunek + herbata/kawa 

 00:00 Przywitanie Nowego Roku lampką szampana 

 00:30 Projekcja filmu „Millerowie” 

 03:00 Projekcja filmu „Wyścig” 

 05:15 Zakończenie imprezy 
 
Menu: 
 

 Kawa/herbata 

 Ciasto 
 
Ceny biletów: 
 

 90 zł /os w przedsprzedaży do 19 grudnia 2013 r. 
110 zł /os od 20 grudnia do 31 grudnia 2013 r.    

 
Informacja: 
 

 telefoniczna: 058 765 93 10  

 email: gdansk@multikino.pl 

 www.multikino.pl 

 w kasach kina 
 
Zakup biletów: 
 

 W kasie kina 

 Online: www.multikino.pl   

 

Uwagi: 

 

Na imprezę sylwestrową nie jest prowadzona rezerwacja miejsc. 

Impreza Sylwestrowa jest tylko dla osób pełnoletnich. 

Ewentualnego zwrotu biletów można dokonać najpóźniej w dniu 28 grudnia. 
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