


● Powierzchnia użytkowa „Galerii Brzoza” wynosi  700m2



Galeria Brzoza to nowo powstały obiekt 

usługowo- handlowy, położony przy ul. 

Łabiszyńskiej 18D w Brzozie w gminie Nowa 

Wieś Wielka. 

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej 

części województwa kujawsko-pomorskiego, w odległości 

20 km od Bydgoszczy i Inowrocławia. Bardzo dobrą 

dostępność komunikacyjną zapewniają przebiegające 

przez teren gminy ciągi komunikacyjne: droga krajowa nr 

25 (Bydgoszcz–Inowrocław–Konin), droga wojewódzka nr 

254 (Brzoza–Łabiszyn–Barcin), drogi powiatowe, linia 

kolejowa Bydgoszcz–Inowrocław oraz pobliski 

Międzynarodowy Port Lotniczy w Bydgoszczy.



Nieruchomość zlokalizowana w samym centrum Brzozy, 

na rozbudowanym osiedlu domków jednorodzinnych, 

blisko kościoła oraz przystanku autobusowego. W 

obszarze do 500m znajdują się takie sklepy jak: 

„Biedronka” , „Mrówka”, „Mila” i „Żabka”. 

Z uwagi na rozbudowę i rozwój miejscowości 

Brzoza, inwestycja budowy Galerii Brzoza, 

doskonale przyczyniła się do zwiększenia 

potencjału oraz infrastruktury tego miejsca, 

z korzyścią dla mieszkańców



GALERIA BRZOZA W INTERNECIE

www.galeriabrzoza.pl
Strona www to główne źródło informacji o Galerii Brzoza dla internautów. 

Przydatne informacje znajdą tam nie tylko klienci szukający newsów o promocjach i wydarzeniach mających 

miejsce w Galerii, ale także inwestorzy i franczyzobiorcy, którzy chcieliby inwestować w nowe przedsięwzięcia. 

Informacje na stronie aktualizowane są codziennie, w każdym miesiącu pojawia się przynajmniej kilkanaście 

wpisów. 

http://www.galeriabrzoza.pl/


WSPIERANIE

lokalnych przedsiębiorców

KREOWANIE

miejsca spotkań i zakupów

BUDOWANIE

lepszego miejsca do życia

NASZA MISJA:



Miejsce spotkań





Zapraszamy 

Od poniedziałku do czwartku w godzinach 11.00 – 21.00

Piątek i sobota 11.00 – 21.30

Niedziela 12.00– 21.00

Tel. 536 429 171

Dowozimy 





W Galerii Brzoza możesz 

również zadbać o swoje 

zdrowie, wykonując badania 

w laboratorium Vitalabo.



U nas naprawisz swój telefon, kupisz nowy, doładujesz kartę.

Możesz także spróbować swojego szczęścia w LOTTO







SALON PIĘKONOŚCI

DUDU NAILS

- paznokcie,

- rzęsy,

- makijaż



KWIACIARNIA
Piękne bukiety na każda okazje



U nas każdy znajdzie coś dla siebie.

Chcemy być nie tylko punktem, który ułatwia 

codzienne życie mieszkańcom Brzozy, ale miejscem, 

gdzie można dobrze zjeść, odpocząć i spotkać się ze 

znajomymi.



Zabrakło Ci gotówki ? 

Skorzystaj z bankomatu Euronet położonego w 

Galerii Brzoza 



Zapewniamy dwa darmowe parkingi dla klientów.
Pierwszy z przodu budynku Galerii. 

Drugi mieści się tyłu budynku, wjazd od lewej strony.
Znajdziecie tam Państwo również drugie wejście do 
Galerii.

ZAPRASZAMY





GALERIA  NOCĄ









wejście tylne

pomieszczenie techniczne

Rozdzielnia

WC

wejście główne

KWIACIARNIA

Plan galerii



KONTAKT 

NUMERY TELEFONU:

+ 48 505 823 711

+ 48 504 196 151 

SIEDIZBA FIRMY:

UL. HERMANA FRANKEGO 7 

85 - 862 BYDGOSZCZ

E-MAIL: 

wynajem@galeriabrzoza.pl

www.galeriabrzoza.pl

mailto:info@galeriabrzoza.pl
http://www.galeriabrzoza.pl/

