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     HopStop jest mark¹ sieci centrów handlowych typu convenience rozwijanych obecnie na terenie Polski. Pierwsze 
obiekty powstan¹ w Warszawie, Radomiu, Siedlcach i Zamoœciu. Presti¿owe lokalizacje, znakomita dostêpnoœæ 
komunikacyjna, wygodne parkingi, bezkolizyjna strefa dostaw zapewniaj¹ca prawid³owe funkcjonowanie najemców 
w obiektach oraz ciekawa, nowoczesna, przyjazna architektura s¹ gwarancj¹ sukcesu inwestora. Po³¹czenie funkcji 
komunikacyjnych z us³ugowo-handlowymi wzbogacone o stacje benzynowe oraz myjnie bezdotykowe tworz¹ 
funkcjonaln¹ ca³oœæ gwarantuj¹c klientom zrealizowanie codziennych potrzeb. Obiekty HopStop wyró¿nia 
przemyœlany dobór najemców bran¿y spo¿ywczej, drogeryjnej, RTV i AGD, odzie¿owej, obuwniczej oraz obecnoœæ 
sieciowych firm us³ugowych i gastronomicznych. Inwestycje HopStop idealnie wpisuj¹ siê w tkankê miejsk¹, 
porz¹dkuj¹c i niejednokrotnie wzbogacaj¹c istniej¹cy uk³ad urbanistyczny.
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 HopStop Radom zlokalizowany bêdzie 
na terenie osiedla Go³êbiów II, u zbiegu 
ulic Sempo³owskiej i Paderewskiego. 
Powstanie tu parterowy obiekt typu 
street mall o powierzchni 1750 m2 GLA 
z ogólnodostêpnym parkingiem 
naziemnym dla 41 samochodów, w tym 
1 miejsce dla osób niepe³nosprawnych. 
Zaprojektowano dwa zjazdy na 
nieruchomoœæ z ulic Sempo³owskiej
oraz Paderewskiego. Strefa dostaw 
powstanie z lewej strony budynku, 
którego front znajdowa³ siê bêdzie od 
ul. Sempo³owskiej. W HopStop Radom 
zaplanowano powierzchniê dla 
operatora spo¿ywczego, sieci fashion, 
drogerii i apteki. Obiekt bêdzie spe³nia³ 
rolê osiedlowego mini-centrum 
handlowego.
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 HopStop Zamoœæ Hrubieszowska 
zlokalizowany bêdzie w centralnie 
po³o¿onym punkcie miasta w trójk¹cie 
ulic Hrubieszowska, Niepodleg³oœci, 
Gminna. Powstanie tu parterowy obiekt 
pod szyldem Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego, ³¹cz¹cy funkcje 
autobusowego transportu zbiorowego 
z us³ugami i handlem. Powierzchnia 
GLA obiektu wynosiæ bêdzie ok. 4000 
m2. Dla przewoŸnika zaplanowano 
powierzchn iê  dworcow¹ wraz  
z infrastruktur¹ w postaci placu 
manewrowego, piêciu stanowisk 
od j a zdowych  d l a  au t obusów  
i dziesiêciu dla busów. Na terenie 
inwestycji przewidziano parking 
naziemny dla 80 samochodów. Strefa 
dostaw od ul. Hrubieszowskiej, zjazd 
na dzia³kê, front budynku oraz parkingi 
od ul. Gminnej. W obiekcie znajdzie siê 
operator spo¿ywczy, RTV AGD, 
drogeria, apteka, sieciowe sklepy 
odzie¿owe i obuwnicze oraz lokalni 
najemcy.
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  HopStop Zamoœæ Sadowa 
zlokalizowany bêdzie przy ul. 
Sadowej w okolicy skrzy¿owania z 
ul. Dzieci Zamojszczyzny (droga 
krajowa nr 74). Powstanie tu 
parterowy, osiedlowy zespó³ 
budynków us³ugowo-handlowych, 
stacja benzynowa oraz myjnia 
bezdotykowa. £¹czna powierzchnia 
GLA dla 3 budynków wynosi³a 
bêdzie ok. 7800 m2. Dostêp do 
strefy dostaw poprzez odrêbny, 
dedykowany zjazd od ul. Sadowej. 
Dwa  p a s a ¿ e  s komun i k u j ¹  
mieszkañców pobliskiego osiedla z 
planowanym kompleksem. Na 
terenie inwestycji powstanie 
o g ó l n o d o s t ê p n y  p a r k i n g  
naziemnym dla 214 samochodów. 
W obiekcie powstanie powierzchnia 
dla operatora spo¿ywczego, RTV 
AGD, drogerii, apteki, sieciowych 
s k l e p ó w  o d z i e ¿ o w y c h  i  
obuwniczych oraz lokalnych 
najemców.
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    HopStop Dworzec PKS Siedlce 
zlokalizowany bêdzie w centralnie 
po³o¿onym punkcie miasta, w 
trójk¹cie ulic Sienkiewicza, Armii 
Krajowej, Œwiêtojañska.
  Powstanie tu wielofunkcyjny 
budynek dworcowy z us³ugami 
t o wa r z y s z ¹ c y m i  o  ³ ¹ c z n e j  
powierzchni GLA oko³o 2000 m2. Na 
terenie inwestycji planowany jest 
równie¿ ogólnodostêpny parking 
naziemny dla oko³o 20 samochodów. 
Dostêp do strefy dostaw dla lokali 
us³ugowych zabezpieczony bêdzie 
poprzez odrêbny, dedykowany zjazd 
od ulicy Sienkiewicza.
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HopStop Siedlce zlokalizowany 
bêdzie przy ulicy Partyzantów 14 na 
terenie obecnie funkcjonuj¹cej bazy 
PKS Siedlce. Powstanie tu parterowy 
ze spó ³  budynków  us ³ ugowo -
handlowych zintegrowany z miejscami 
postojowymi dla autobusów, stacja 
benzynowa oraz stacja kontroli 
pojazdów. £¹czna powierzchnia GLA 
dla piêciu budynków wynosi³a bêdzie 
oko³o 11800 m2. Na terenie inwestycji 
udostêpniony zostanie parking 
naziemny dla 470 samochodów. 
Dostêp do strefy dostaw zabezpieczony 
bêdzie poprzez odrêbny, dedykowany 
zjazd od ulicy Kry³owa. W kompleksie 
powstanie powierzchnia dla operatora 
spo¿ywczego (supermarketu), RTV 
AGD, drogerii, apteki, sieciowych 
sklepów odzie¿owych i obuwniczych 
oraz lokalnych najemców.
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HopStop Falenica zlokalizowany bêdzie 
na terenie warszawskiej dzielnicy 
Wawer przy ul. Bys³awskiej w okolicy 
skrzy¿owania z ul. Mozaikow¹, vis a vis 
pêtli autobusowej. Powstanie tu 
parterowy zespó³ budynków us³ugowo-
handlowych oraz stacja benzynowa. 
£¹czna powierzchnia GLA dla czterech 
budynków wynosi³a bêdzie ok. 7000 
m2. Dostêp do strefy dostaw poprzez 
odrêbny, dedykowany zjazd od ulicy 
wewnêtrznej. Na terenie inwestycji 
powstanie ogólnodostêpny parking 
naziemnym dla 225 samochodów. 
W obiekcie przewidziano powierzchniê 
dla operatora spo¿ywczego, RTV AGD, 
drogerii, apteki, sieciowych sklepów 
odzie¿owych i obuwniczych oraz 
lokalnych najemców.
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  HopStop Ostrów Wielkopolski 
zlokalizowany bêdzie na terenie 
obecnego dworca PKS przy ul. 
Dworcowej. Na terenie znajduj¹cym 
siê w odleg³oœci 300 metrów od dworca 
PKP oraz 200 metrów od handlowej 
czêœci ulicy Raszkowskiej powstanie 
parterowy obiekt us³ugowo-handlowy 
wraz z dworcem autobusowym w 
formule Zintegrowanego Centrum 
Komunikacyjnego.           
   £¹czna powierzchnia GLA bêdzie 
wynosi³a ok. 5000 m2. Na terenie 
inwestycji powstanie ogólnodostêpny 
p a r k i n g  n a z i e m n y  d l a  2 1 0  
samochodów, który bêdzie dostêpny 
zarówno z ulicy Dworcowej jak i Wojska 
Polskiego. W obiekcie znajd¹ siê 
operatorzy nastêpuj¹cych bran¿: 
spo¿ywczej, drogeryjnej, RTV AGD, 
apteka, sieciowe sklepy odzie¿owe i 
obuwnicze oraz lokalni najemcy.

ul. Bys³awska

Ostrów Wielkopolski ul.Dworcowa 



u l . D o m a n i e w s k a   5 0   a     02-672  W a r s z a w a    Tel: (+48) 22 208 13 00  

projekt

www.innebo.com

HopStop


