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ZABOBRZE 
RETAIL PARK 
Jelenia Góra / ul. Elsnera 1a / Elsnera 1a street

Park Handlowy Zabobrze Zabobrze Retail Park
Pasaż Handlowy Zabobrze jest obiektem typu 

„convenience centre”, zlokalizownaym na Zaborzu - 

najwiekszym osiedlu mieszkaniowym w Jeleniej Górze. 

Lokalizacja Zabobrze Retail Park czerpie z tradycji i 

historycznych upodobari mieszkariców. Usytuowanie 

obiektu w centrum osiedla, w obszarze miejsc 

uzytecznosci publicznej oraz licznych restauracji czyni z 

Zabobrze Retail Park doskonalą destynację codzinnych 

zakupów.

Zabobrze Retail Park is a convenience centre located 

in Zaborze, the largest housing estate in Jelenia 

Góra. The location of Zabobrze Retail Park draws on 

the traditions and historical tastes of its residents. 

Situated in the centre of the housing estate, in an 

area of public utilities and numerous restaurants, 

Zabobrze Retail Park is an excellent destination for 

everyday shopping. 

GLA: 1 850 mkw. GLA: 1 850 sq m

Jelenia Góra jest czwartym największym ośrodkiem 

miejsckim województwa dolnośląskiego. Miasto jest 

chętnie odwiedzane przez turystów zarówno w sezonie 

letnim jak i zimowym. Otoczenie gór, piękny rynek i bogaty 

kalendarz wydarzeń turystycznych przyciągają co raz 

więcej odwiedzających z Polski, NIemiec i Czech. 

W strefie 1  ( 5 min) mieszka 25 tys. mieszkańców 

natomiast w Strefie 2-giej ( 10 min) 40 tys,  Całkowity 

zasięg oddziaływania to 60 tys. mieszkańców Jeleniej Góry 

i okolic. W pobliżu znajdują się m.in. szkoły, przedszkola, 

kościoły oraz stacja paliw.

Jelenia Góra is the fourth largest local centre of the 

Lower Silesian Voievodship. The city is eagerly visited by 

tourists in both the summer and winter seasons. The 

surrounding mountains, beautiful market square and 

a rich calendar of tourist events attract more and more 

visitors from Poland, Germany and the Czech Republic. 

There are 25,000 inhabitants in Zone 1 (5 min) and 

40,000 in Zone 2 (10 min), with a total catchment area of 

60,000 inhabitants in Jelenia Góra and its surroundings. 

In the vicinity there are, among others, schools, 

kindergartens, churches and a petrol station.

Główni najemcy:

biedronka, inmedio

Main Tenants

biedronka, inmedio
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