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Hem Açık Hava Hem Alışveriş Diyenler İçin:



Alışveriş için hem açık havadan hem de AVM’lerden 
vazgeçmeyenlerden misiniz? Öyleyse Arcadium AVM sizleri 
bekliyor.

Ankara hep ruhsuz ve AVM dışında gidilecek mekanlara sahip 
olmayan bir şehir olarak tanımlanır. Bunu çok defa çürütmüş olsak 
da kafalarda yer etmiş bu anlayışı yerle bir etmek öyle kolay değil.

Ankara bir AVM cenneti, bu inkâr edilemez bir gerçek. AVM’ye 
ihtiyaç duymadığımızı kim söyleyebilir? Doluluk oranlarına 
bakılırsa kimse! Gerçek şu ki biz alışveriş merkezi seviyoruz!

Ancak artık ortada bir başka gerçek daha var; kapalı bir mekana 
girip saatlerce güneş ışığından mahrum kalarak alışveriş yapmak 
kimseyi cezbetmiyor. Bu yüzdendir ki; AVM’ler için son günlerde 
yavaş yavaş artan bir trend dikkatimizi çekiyor; ‘’Sokak Konsepti’’... 
Açık havada vakit geçirme ihtiyacına cevap veren AVM’ler sokak 
konseptiyle daha cazip bir yer haline geldiler bile. Bunlar arasında 
ise bir alışveriş merkezi var ki sokak konseptinden önce bize cadde 
konseptini sunuyor: Arcadium Alışveriş Merkezi...

Cadde konseptiyle Ankara’da tek olma başarısına sahip Arcadium 
AVM, açık havada ziyaretçilerine keyifl i dakikalar yaşatıyor. 
Cadde’de bulunan kafeler birbirinden eğlenceli tarzlara sahip. 
Ayrıca buralarda her damak tadına uygun farklı lezzetleri de bir 
arada bulabilirsiniz. Cadde; Arcadium AVM’nin ruhuna uygun, 
farklı ve samimi bir ortam.

Özgün mimarisi ve farklı çizgisiyle müşterilerine rahat ve güvenli 
alışveriş keyfi  sunan Arcadium AVM, Ankara’nın gözde alışveriş 
merkezlerinden biri olma başarısını sürdürüyor. Kaliteli yaşam 
standartlarına her zaman önem veren Arcadium AVM, bulunduğu 
Çayyolu Bölgesi’nde, kısa sürede halkın uğrak yeri haline geldi bile.

Güncel Kampanyalar
Gündemi yakından takip ederek güncel kampanyalara ve 
etkinliklere ev sahipliği yapan alışveriş merkezi, adını sık sık 
duyurma şansı yakalıyor. Ziyaretçilerine keyifl i bir ortamda 
alışveriş yapma imkânı sunmasının yanı sıra Arcadium AVM 
popüler bir buluşma noktası konumunda.

Yoğun şehir hayatına bir mola vermek Arcadium Cadde’de çok 
keyifl i. Cadde kültürüne uygun, canlı dekorasyonlara sahip yeme 
içme mekânları, dostlarınızla yapacağınız hoş sohbetlere ev 
sahipliği yapacak.

Arcadium Cadde’de Neler Var?
Şimdi sizi Arcadium Cadde’de kısa bir gezintiye çıkaralım.

Renkli ve sıcacık bir ambiyansa sahip Timboo Cafe, Ankara’nın 
en sevilen kafeleri arasında. Alışveriş keyfi  yaşarken yorulursanız 
Timboo’nun kendine özgü lezzetlerini deneyimleyerek bu 
yorgunluğu üzerinizden atabilirsiniz. Ayrıca küçükleri de 
düşünerek tasarlanan bu atmosferde çocuklarınızla eğlenceli anlar 
yaşayabilirsiniz.

Pub mı dediniz?
Ankara’da pub ve bar kültürünü şekillendiren New Castle, 
Arcadium Cadde’de sizleri bekliyor. İçki çeşitliliğinin yanı sıra 
dünya mutfağının en güzel örneklerini New Castle menüsünde 
bulabilirsiniz. Zengin menü ve içecek yelpazesiyle New Castle, sizi 
Arcadium Cadde’ye çağırıyor.

Dondurma denilince ise akla gelen ilk lezzet olan Mado, 
caddede hoş vakit geçirebileceğiniz yerler arasında. Geleneksel 
Kahramanmaraş dondurmasını modern izlerle sunan Mado, 
buluşma noktanız olabilir!

Budakaltı’nın samimi ortamını hala deneyimlemediyseniz mutlaka 
gitmelisiniz. Yerel ürünlerle sağlıklı lezzetler hazırlayan usta 
şefl erinin sunumlarını mutlaka denemelisiniz. Hoş dekorasyonu 
ve zengin menüsüyle muhabbetlerinizi tatlandıracak Budakaltı, 
Arcadium Cadde’yi şenlendiriyor.

Ankara’daki kahve kültürünün yapı taşlarından olan Kocatepe 
Kahve Evi, Cadde’yi taçlandıran mekanlardan bir diğeri. Bazen bir 
arkadaş buluşmasında, bazen de haftanın yorgunluğunu atarken… 
Kocatepe’nin kahve lezzetleri hoş sohbetlerinize eşlik edecek.

90 yılı aşkın deneyimiyle Zeynel, geleneksel tatlıları günümüzün 
lezzet anlayışıyla yeniden yorumluyor. Malzemenin en tazesini, en 
doğalını kullanarak sizler için eşsiz lezzetler hazırlayan Zeynel’in 
menüsüne de bir göz atmalısınız!

Arcadium Alışveriş Merkezi 10.00-22.00 saatleri arası açık, sinema 
ve cadde ise saat 22.00’den sonra da hizmet veriyor.
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“Hayatın tam içinde” mottosunu içselleştirerek, 
ziyaretçilerimizi daha iyi ağırlamak için her geçen 
gün bir yeniliğe daha imza atıyoruz. Arcadium ailesi 
olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamaya ve bu 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik adımlar atmaya önem 
veriyoruz. Bu anlayışımızı da her alanda uygulamak 
istiyoruz. 

Her zaman kendimizi bir alışveriş merkezinden daha 
fazlası olarak konumlandırarak, dijital mecralarda 
da etkinliğimizi sağlamlaştırıyoruz. Güncellenen 
web sayfamızla da hayatın tam içindeyiz!

Yenilenen internet sitemiz maksimum hizmet 
kalitesini hedefl eyerek tasarlandı. Bu amaç için web 
sitemiz, web tasarımın son trendleri takip edilerek 
dizayn edildi. 7’den 70’e tüm ziyaretçilerimizin 
kullanım deneyimine hitap eden tasarım, 
kullanıcılarımızdan tam not aldı. 

Gelin web sitemize bir göz atalım!
Alışveriş merkezimizin bünyesinde bulunan 
mağazalar, sitede interaktif bir şekilde taranabiliyor. 

Mağazaların kendi içerisinde kategorilendirilmesi, 
kullanıcıların en çok önem verdiği kolaylıklardan 
bir tanesi. Ziyaretçilerimiz aradıkları markalara 
bu sayede daha hızlı bir şekilde ulaşıyor. Yepyeni 
markalarımız web sitemizde her an güncel tutuluyor. 

Ziyaretçilerimiz için diğer önemli bir nokta ise 
sinema bilgileri. İnteraktif tasarım bu alanda da 
göze çarpıyor. Kullanıcılar, tüm fi lmlere ve seans 
bilgilerine aynı ekrandan ulaşabiliyor. Bu da 
ziyaretçilerimize ayrı bir kullanım rahatlığı sağlıyor. 

Sitede göze çarpan bir diğer kategori ise Cadde. 
Arcadium, capcanlı ve renkli dekorasyonlara sahip 
restorandan bara birçok yerde oturup yemek 
yiyebileceğiniz, hoş vakit geçirebileceğiniz cadde 
keyfi  sunuyor. Caddedeki restoran ve publar 
sayfada ayrı kategori altında sunuluyor. Web sitesi, 
tasarımıyla bu harika atmosferi kullanıcılarımıza 
yansıtıyor.  

Alışverişten modaya, dekorasyon trendlerinden 
teknolojiye birçok içerik yayınladığımız Arcadium Blog, 



internet sitemizin en popüler kategorisi oluyor. 3 bini 
aşkın kullanıcı, aktif olarak blog sayfamızı takip ediyor.  

Kampanya ve etkinlikler kategorileri ise özgün 
ve basit bir şekilde optimize edildi. Aktif ve biten 
kampanyalar, etkinlikler ve detayları sitede 
kullanıcılara sunuluyor. Alışveriş merkezinin sahip 
olduğu donanımlara hizmetler kategorisinden 
ulaşılıyor. Engelli sandalyesinden, alışveriş merkezi 
bünyesinde bulunan ATM hizmetlerine kadar web 
sitemizden bilgi alınabiliyor.
  

Alışveriş merkezimizde düzenlediğimiz 
etkinliklerden ziyaretçilerimizi haberdar etmek için 
web sitemizi her an güncel tutuyoruz. Bulunduğumuz 
her projede müşteri memnuniyetini ön planda tutan 
bir anlayışla yola çıkarak, ziyaretçilerimizin görüş ve 
önerilerini dikkate almaktan mutluluk duyuyoruz.  

internet sitemizin en popüler kategorisi oluyor. 3 bini 
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THE POCKET ROOF PUB
Arcadium Mutfak teras katında, şık 
mimarisi ve Ankara manzarasının 
mükemmel uyumu ile misafirlerine 
benzersiz alternatifler sunan mekan, 
zengin atıştırmalık menüleri ve içecek 
alternatifi sunuyor. 

KFC
Birisi çıtır tavuk kanatları mı dedi? O 
zaman haydi KFC’ye! Yeni çıkardığı 2 
kişilik duble çıtır kovası ve sosları ile 
efsanevi bir deneyim sizleri bekliyor!

COFFEE MILL
Arcadium Mutfak’ta yer alan ve pratikliği 
sayesinde tercih edilen ilk duraklardan 
biri olan Coffee Mill; cazip fiyatları ve 
tadına doyulmaz lezzetleriyle herkesin 
vazgeçilmezi olmaya aday!

SUBWAY
Tüketici kitlesi gün geçtikçe artan Subway, 
sağlıklı ve kaliteli hizmet anlayışından ödün 
vermeden, her geçen gün müşterilerini 
memnun etme tutkusunu sürdürüyor. Geniş 
ve sağlıklı menü yelpazesiyle farklı damak 
zevklerine kolaylıkla cevap verirken; günlük 
ekmeği, en taze sebzeyi ve leziz et ürünlerini 
müşterilerine sunmaya devam ediyor.



ALIŞVERİŞTE
İHTİYACINIZ OLAN

HER ŞEY ARCADIUM’DA!
Birbirinden seçkin markaların sonbahar-kış kreasyonları

Arcadium’da sizleri bekliyor!

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

YAKINDA ARAMIZDA



BESİM SILVER
Detaylara önem veren stil sahibi 
kadınların şıklığını tamamlayan ve 
gümüşün en şık halini sunan Besim 
Silver, birbirinden güzel ürünleriyle 
2017’ye hızlı bir giriş yapıyor!

WATSONS
Pink By Pure Beauty’den Pure 
Perfection serisi! Yeni gözenek 
düzeltici bu seri ile Koreli kadınların 
güzellik sırrını keşfedeceksiniz. 
Cilt canlandırıcı etkisi olan Pore 
Perfection ile gözenekleri sıkıştırın, 
cildinizi temizleyin ve aydınlatın!

SWATCH
Parıldamak ya da etrafınızı 
büyülemek mi istiyorsunuz? 
O zaman Swatch-Look Fab 
koleksiyonu karşınızda! Yansımalı 
kadranlarla zamanın nasıl geçtiğini 
yumuşak bir şekilde sizlere sunan 
koleksiyon, parlak altın ve gümüş 
renklerle de hayatın zenginliklerini 
anlatacak.

MADAME COCO
Yılbaşı akşamını tamamlayan özel detaylar, şamdanlar, mumlar... Yeni 
yıla Madame Coco ile taze ve şık bir giriş yapanlar aradıkları her şeyi bu 
mağazada bulabilmenin keyfi ni yaşadılar! Sizler de özel günler ve aylar 
için tasarlanan koleksiyonlarımızı incelemeyi unutmayın!

ATASUN OPTİK
Çocuk sahibi olan ailelere özel yeni 
bir platform kuran Atasun Optik, 
her yaşa ve her keseye uygun 
avantajlı ürünler sunuyor. Çocuk 
Kulübü üyesi olan aileler dönemsel 
hediyelere ve özel indirimlere 
sahip oluyor. Hemen üye olmayı 
unutmayın!

BATİK
2017 sezonunda ‘’Triko Batik’tir!’’ 
mottosuyla rafl arda yerini alan  ve 
yeni koleksiyonu ile kendinden 
söz ettirmeye başlayan Batik, 
kışın soğuğuna inat yumuşacık 
dokularıyla içinizi ısıtmak için 
sizleri Arcadium’a bekliyor!

TCHIBO
Birbirinden renkli temalarıyla 
takipçilerine her çarşamba yepyeni 
dünyalar sunan Tchibo, yeni yılı 
büyük yılbaşı indirimiyle karşılıyor. 
Modern tasarımlardan ev kıyafetlerine, 
mutfaktan spora “Büyük Kış İndirimi” 
koleksiyon ürünleri takipçileriyle 
buluşuyor.



ARCA DECO
Evlerinize, iş yerlerinize, dilediğiniz 
her yere yepyeni bir soluk getirmek 
istemez misiniz? Cevabınız evet ise 
Arca Deco sizlerle! Yeni ve şık bir 
görünüm elde etmek istediğiniz 
tüm alanlarda kullanabileceğiniz 
şık duvar kağıtlarıyla hemen 
tanışın!

MAMMAMIA
Mammamia, 2016-2017 
koleksiyonuyla aklınızı başınızdan 
alacak! Yepyeni modelleri ve 
sürprizleriyle ayakkabıda şıklığın ve 
rahatlığın markası sizleri Arcadium 
AVM’ye bekliyor!

LUCKY ART
Birbirinden farklı, şık, estetik 
ve kendini tekrar etmeyen 
koleksiyonların buluştuğu Lucky 
Art, evlerinizi birer sanat eserine 
çevirecek. Renklerin armonisiyle 
hayat bulan objeler, bulunduğunuz 
ortamlara otantik bir ruh katacak. 
Lucky Art ürünlerini, Arcadium 
AVM’de bulabilirsiniz!

ATASAY
Atasay, aşkın pırlanta halini sunar! 
One&Only tasarımları ile herkesi 
büyüleyen şık pırlantalara asla 
karşı koyamayacaksınız. Evliliğe ilk 
adımda, evlilik yıldönümünde ve 
diğer özel anların tümünde apayrı 
bir anlam taşıyan birbirinden farklı 
pırlanta takılar, Arcadium AVM’de 
sizleri bekliyor!

ACTIVE PETSHOP
2004’ten bu yana bol çeşit ve uygun 
fi yat anlayışıyla hizmet vermekte 
olan Active Petshop, haftanın her 
günü hizmetinizde! Mağazadaki 
alışverişe ek olarak telefondan ve web 
sitesinden de ihtiyaçlarınıza yönelik 
sipariş verebileceğinizi unutmayın!

TÜZÜN
Tüzün, yeni yılda kendinize ve 
sevdiklerinize en özel hediye 
seçenekleri için giyim ve 
aksesuarlardan oluşan eşsiz 
koleksiyonunu sunar! Kış sezonuna 
özel %50’ye varan indirimleri 
kaçırmayın! Arcadium AVM’de 
ziyaretlerinizi bekliyoruz.

STUDIO MUHAMMED ALİ
Kalite, müşteri odaklı yaklaşım 
ve yaklaşık 40 yıllık tecrübesiyle 
fotoğrafa münhasır tüm konularda 
hizmetinizde olan Studio 
Muhammet Ali’den, biyometrik 
fotoğraf ihtiyaçlarınız için de 
hizmet alabilirsiniz. 



U.S. POLO ASSN
Yeni sezon sonbahar-kış koleksiyonunda 
grafi k desenlerle öne çıkan U.S. Polo Assn. 
nokta ve geometrik şekillerle fark yaratan 
tasarımlarını sizlere sunuyor. Metalik 
renklere ek olarak köknar yeşili, zengin altın 
ve yumuşak gri tonlarının da kullanıldığı 
koleksiyona, Arcadium AVM’deki 
mağazamızdan ulaşabilirsiniz. 

BARÇIN
Dünyaca ünlü indoor-outdoor spor markalarını, büyük 
ve çocuk ürünlerini barındıran geniş yelpazesi ile Barçın, 
Ankara’da ilk kez ve sadece Arcadium’da. Spor tutkunu 
olan herkesi bekliyoruz.

ODEF ECZANESİ
Nuxe Paris, Vichy, Sebamed, 
La Roche-Posay, Bioderma, 
Dead Sea Spa Magik ve 
Topicrem ürünlerinde 
20 Şubat’a kadar %20 
indirim fırsatı sunan Odef 
Eczanesi’nden alışveriş 
yapmanın tam zamanı!

BOSCH
Kalitesi ve yenilikçi özellikleriyle  Serie | 6 
WTW83460TR Bosch Kurutma Makinesi 
karşınızda! Kullanım ömrü boyunca A++ 
enerji sınıfı ve kendi kendini temizleyen 
SelfCleaning Condenser özelliği ile manuel 
temizliğe gerek kalmadan enerjiden de 
tasarruf etmenizi sağlıyor ve özel tambur 
yapısı ile narin kurutma imkânı veriyor.

SAMSUNG
Samsung’un yenilikçi ve akıllı 
özellikleriyle çamaşır yıkamak çok 
daha kolay. Samsung Addwash, 
Akıllı Kontrol ile akıllı telefon 
uygulaması kullanarak yıkamayı 
uzaktan kontrol etmenizi ve 
izlemenizi sağlar. Büyük kapasite ve 
kısa yıkama süresi ile Dijital Inverter 
Motor üstün enerji verimliliği, 
minimal ses ve uzun ömürlü 
performansı ile Kutup Samsung 
mağazalarında teknolojiseverler ile 
Arcadium’da buluşuyor.

LG
LG OLED Signature Tv’yi sunar! Perfect Black ve sonsuz kontrast 
sunumu, hem genel HDR10 hem de Dolby Vision destekli HDR 
içerik üstün görüntü teknolojisi bu televizyonda hayat buldu! 
Dikkat çekici zarif standı, dahili Sound Bar hoparlörün tüm 
bileşenlerine yer vermesiyle televizyon keyfi nizi üst seviyeye 
çıkarın!

LG OLED Signature Tv’yi sunar! Perfect Black ve sonsuz kontrast LG OLED Signature Tv’yi sunar! Perfect Black ve sonsuz kontrast 



Kışın yaklaşması ile hasta olma olasılığımız artıyor, 
bağışıklık sistemimiz güçsüz kalıyor. İlaç almadan, bitkilerle 
kışın etkilerinden korunmak mümkün. Bitki çayları birçok 
hastalığa karşı vücudu korumakta. İşte kış çaylarının 
faydaları;

• Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun sonucunda da 
hastalıklara kolay yakalanmayı engeller.
• Grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına iyi gelir.
• Yorgunluk ve halsizliğe iyi gelerek stresi yok eder.
• Unutkanlığa karşı koruma sağlar.
• Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkisi vardır.
• Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir.
• Göğüs ağrısına iyi gelir.
• Romatizma gibi kemik ağrılarına iyi gelir.
• Ağrı kesici özelliği vardır.



Nane Çayı

Gaz ve şişkinliği alan, genellikle sindirime yardımcı olmak için 
kullanılan nane çayı, mide bulantısını geçirmek ve terlemeyi 
artırarak ateş düşürmek için de kullanılabilir. Refl ü ve sık sık mide 
ekşimesi yaşayan kişilerin bu problemlerini artırabileceği için 
tavsiye edilmez.

Zencefi l

Faydaları saymakla bitmeyen zencefi l; grip, soğuk algınlığı, 
boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra, mide bulantılarının da en 
garantili çözümüdür. Zencefi li hem kuru hem de taze hâliyle 
tüketebilirsiniz ancak çok acı bir tadı olduğu için miktarı 
küçük tutmanız gerektiğini unutmayın. Zencefi l; grip, nezle 
gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirir. 3-4 
santim büyüklüğünde, kabuğu soyulmuş zencefi li çok ince 
dilimleyerek kaynamış suya atıp 10-15 dakika bekletmek, 
çayınızı hazırlamak için yeterli olacaktır. Birkaç damla limon 
ve 1 çay kaşığı balla tatlandırabilirsiniz.

Papatya Çayı

Yoğun bir iş gününden sonra, evinizin rahatlığında 
bir bardak papatya çayı içmek tüm stresinizi 
alacaktır. Sakinleştirici özelliğinin yanı sıra boğaz 
ağrısını ha� � etir, öksürüğü alır ve ağız içinde oluşan 
iltihaplanmalara iyi gelir. Hatta ağız içi yaralarına 
karşı papatya ile ağız gargarası hazırlayabilirsiniz. 
Orta dereceli uykusuzluk çekenlere yatmadan 2 saat 
kadar önce bir bardak papatya çayı içmeleri tavsiye 
edilir.

Melisa Çayı

Yorgun, mutsuz ve hoşnutsuz hissediyorsanız 
kendinizi daha iyi hissetmek için bir bardak melisa 
çayı içebilirsiniz. Melisa çayı ayrıca konsantrasyonu 
artırır ve uykudan 1 saat önce içildiğinde uykuya 
geçişi kolaylaştırır. Çayınızı akçaağaç şurubuyla 
tatlandırabilir veya 2-3 damla limon ekleyebilirsiniz. 
Soğuk melisa çayı yaz aylarında hem faydalı hem de 
lezzetli bir serinletici olarak kullanılabilir.

Karahindiba Çayı

Karahindiba, papatyagiller ailesinden olan çok 
yıllık şifalı bir bitkidir. Tedavi amaçlı olarak 
karahindibanın çiçekleri, yaprakları ve kökleri 
kullanılır. Karahindiba çayı, sindirim sistemini 
iyileştirmek için çok iyidir. Karaciğeri temizler ve 
safra atımını artırarak sindirime yardımcı olur. Ağır 
hastalıklardan sonra halsiz vücudu canlandırır.

Kuşburnu Çayı

Cilt sağlığını korumada ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmede gerekli olan C vitamini için çok iyi bir 
kaynaktır. Soğuk algınlığının daha çabuk geçmesini 
sağlar ve diğer bulaşıcı hastalıklara karşı direnci artırır. 
İdrar söktürücü olarak idrar yolu hastalıklarının 
tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Doğal bir 
antioksidan olan kuşburnu çayını, günde 2-3 bardak 
tüketebilirsiniz.

Rezene

Pakistan ve Hint mutfağının vazgeçilmezi olan rezene; 
dereotunu andıran bir kokuya sahiptir. Hazımsızlık, 
mide krampları, sindirim sorunları ve ateşe iyi 
gelen rezene, yağ yakılmasını hızlandıran özelliğiyle 
de zayı� amaya yardımcı oluyor. Kadınların favori 
çaylarından biri olduğunu söylersek hiç de yalan 
olmaz!

Ihlamur

Kokusu bile yeter dediklerimizden. Ihlamur boğaz 
ağrılarına bire bir, göğsü yumuşatıcı özellikleri ile 
de kış aylarının vazgeçilmez içecekleri arasında. 
Balsız düşünemediğimiz çaylardan biri ancak bal 
sevmeyenlerdenseniz az şeker ile de enfes olur. Eğer 
boğaz ağrınız varsa, bal ile birlikte limon da katarsanız 
bundan iyisi olmaz.

Bitki çayları ile ilgili bir uyarı yapalım; eğer bu çayları 
tek olarak değil de karıştırıp içmeyi seviyorsanız 
karıştırdığınız bitkilerin birbiri ile etkileşimi olup 
olmadığını mutlaka araştırın. Bu şekilde birbiri 
ile etkileşime giren bitkiler zehirlenmeye bile yol 
açabiliyor. Bitki çaylarını demlemek için hazır 
paketlenmiş olanları alabilirsiniz ya da güvendiğiniz 
bir aktardan satın alabilirsiniz. Aldığınız bitki 
çaylarını demlemek için su kaynadıktan sonra bitkileri 
sıcak suda biraz bekleterek demlemeye bırakın. Daha 
sonra hazırladığınız çayları içebilirsiniz. A� yet olsun!
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Başrolünde ünlü oyuncu 
Matt Damon’ın oynadığı ‘’Çin 
Seddi’’, tarihi-fantastik türde 
bir fi lm. Türk saldırılarından 
korunmak amacıyla yapıldığı 
söylenen Çin Seddi’nin, bu 
fi lmde çok güçlü fantastik 
yaratıklardan korunmak için 
yapıldığı iddia ediliyor.

Senaryosunu Ata Demirer’in 
yazdığı ve başrolünde 
oynadığı fi lm, BKM yapımı. 
Yani oldukça eğlenceli! Ata 
Demirer’in iki farklı karakteri 
oynadığı ve “Anneler her şeyin 
doğrusunu bilir.”mottosuyla 
ilerleyen oldukça eğlenceli bir 
Ege komedisi. 

Filmde, Ryan Gosling, Emma 
Stone ve J.K. Simmons gibi 
ünlü yıldızlar yer alıyor. 
Film; Los Angeles trafi ğinde 
hayatları kesişen Sebastian 
ve Mia’nın imkânsıza 
yakın hayallerine ulaşmaya 
çabalayışlarını anlatıyor.

Kurbağa Kral’ın, yapılacak 
olimpiyatta birinci olanı 
kızıyla evlendirileceğine 
dair bir açıklama yapar ve 
özgürlüğünü isteyen kızı 
evden kaçarak halkın arasına 
karışır. Prenses Frogless, 
özgürlüğüne kavuşabilecek 
midir?

Warner Bros kalitesiyle yayınlanan 
‘’Uzay Yolcuları’’, Th e Hunter Games 
serisiyle kendini kanıtlamış olan 
Jennifer Lawrence’in başrolünü 
üstlendiği bir bilimkurgu fi lmi. 120 
yıl boyunca uyuyarak başka gezene 
giden binlerce yolcudan olan Aurora 
ve Jim, uyku kabini tarafından 90 
yıl önce uyandırılır. Şimdi, onlar bu 
yanlışlığın nedenini bulup, geminin 
kaderini değiştirmek zorundadırlar!

Animasyon, aksiyon ve 
komedi türünde olan fi lm; 
çok bencil biri olan ve yıllardır 
yalnız yaşayan Batman’in, 
Robin ile birlikte kendini 
yeniden keşfetme yolculuğu 
ile Gotham’ı Joker’in 
elinden kurtarabilmek için 
takım çalışmasının önemini 
anlatmaktadır. 

‘’Grinin Elli Tonu’’ fi lminin 
devamı olan ‘’Karanlığın Elli 
Tonu’’, Grey’in egosunun ciddi 
hasarlar almasına rağmen 
Anastasia ile yeniden beraber 
olabilme isteği üzerinden devam 
ediyor. Anastasia eskisinden çok 
daha dikkatli davranmaya başlar 
ve Grey’den aralarında hiçbir sır 
olmayacağına dair söz ister. 

2002 yılında ‘’Ölümcül Deney’’ adı ile 
başlayan ilk fi lmiyle beraber geniş bir 
hayran kitlesine sahip olan Resident 
Evil, fi nal bölümüyle karşınızda! 
İnsan ırkını kökünden yok edecek bir 
planın peşinde olan Th e Red Queen’e 
karşı Alice, Jill, Claire, Leon, Ada 
ve Wesker Th e Hive’a ulaşıp çözüm 
bulmak zorundadır.

Yılların süregelen fi lm serisi 
Recep İvedik, 5. fi lmiyle 
huzurlarınızda! Bu fi lminde 
de başrol oyunculuğunu 
üstlenen Şahan Gökbahar, 
güldürmeye devam 
edecek. Birbirinden komik 
maceraların yaşanacağı bu 
yeni fi lmi kaçırmayın!

Yönetmen koltuğunda Mahsun 
Kırmızıgül’ün oturduğu fi lmde, 
birçok ünlü oyuncu da yer alıyor. 
3 kıtaya yayılan Osmanlı’nın 
bitmek bilmeyen savaşlardan bir 
tanesine daha girmesi ve ülkenin 
dört bir yanından eli silah tutan 
her erkeğin bu savaş için kendini 
siper etmesinin ele alındığı bu 
fi lmi sinemada izlemenin tadı bir 
başka olacak!

Animasyon ve macera 
türünde olan bu fi lmi, 
Arcadium’da 3D olarak 
izleyebileceksiniz! 
Maceraperest genç bir 
kadının yaptığı efsanevi bir 
ada yolculuğunun anlatıldığı 
fi lmde, yarı tanrı Maui ile 
birlikte başlarından geçen 
hikaye ele alınıyor. 

Çocukların sevgilisi Pepe, 
yeni fi lmiyle karşınızda! 
Çocuklarınız için hem öğretici 
hem de eğlenceli olan bu fi lm, 
onlara ödül gibi gelecek!

Kısa sürede Türkiye’nin en 
sevilen komedilerinden biri 
olan Çalgı Çengi’nin bu devam 
fi lmi, dev bir oyuncuyu daha 
ağırlıyor; Rasim Öztekin... 
6 yıl önce bulaştıkları 
mafya tarafından zorla 
düğün şarkıcılığı yaptırılan 
kahramanlarımızın hem 
tehlikeli hem de eğlenceli yeni 
fi lmini izlemek için Arcadium 
AVM’yi ziyaret edin!
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Th e Great Wall (3D)  /
Çin Seddi

Olanlar Oldu

La La Land  /
Aşıklar Şehri

Frog Kingdom 2 (3D)  /
Kurbağa Krallığı

Passengers  /
Uzay Yolcuları

Lego Batman Movie (3D)  /
Lego Batman Filmi

Fifty Shades Darker  /
Lego Batman Filmi

Resident Evil 6:
Th e Final Chapter (3D) /
Ölümcül Deney 6: Son Bölüm

Recep İvedik 5Vezir Parmağı

Moana (3D)  PepeeÇalgi Çengi İkimiz



YAKINDA
Dufy yeni konseptiyle sizlerle.

Yün Düğme


