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• Kevesebb utazással és 
várakozással válik elérhe-
tővé a Promenada Mall. A 
pláza új be- és kijáratot kap 
a Kolozsvár felől érkező 
forgalom közvetlen becsa-
tornázására, de kibővítik 
a bevásárlóközpont saját 
úthálózatának kapacitásait 
is. A fejlesztésnek köszön-
hetően a Promenada Mall 
látogatóinak kevesebbet 
kell a dugóban ülniük, va-
lamint a közeli városokból 
érkezők is könnyen megkö-
zelíthetik majd a parkolót.

K étszer két sávon válik egyszerűen 
megközelíthetővé a Promenada Mall 
a körforgalom bővítésének köszön-

hetően. A 2019 novemberében kezdődő be-
ruházás eredményeképp a bevásárlóköz-
pont úthálózatát két új útszakasszal is 
ki egé szítik, így a vásárlók elkerülhetik a 
reg geli, délutáni és hétvégi csúcsforgalmat. 

„A beruházás rengeteg időt spórol meg a 
bevásárlóközpont látogatóinak, de emellett 
nagyon sok más előnye is lesz mindenkinek, 
aki a környéken halad át. Azoknak, akik 
az ingatlan előtti főutat használják, nem 
kell többé sok időt tölteni a zsúfolt utakon a 
parkolóba érkező vagy onnan távozó autók 
feltorlódó forgalma miatt. Segíteni fogja a 
tömegközlekedést is, ráadásul a tűzoltók, 
mentők is gyorsabban érhetik el a főúton ke-
resztül a célállomásukat. A látogatók így ké-
nyelmesebben közelíthetik meg a Promena-
da rendezvényeit is, és nem tartja őket többé 
vissza a hatalmas forgalom és a dugóban 
eltöltött hosszú percek” – mondta el Bianca 
Cojoc, a bevásárlóközpont menedzsere. 

A beruházásnak három fontos eleme segíti 
a csomópont forgalmának felgyorsítását. Ki-
bővítik a bevásárlóközpont be- és kijáratához 
kapcsolódó főutat – így a pláza látogatóinak 
nem kell áthaladniuk rajta, az új kihajtóág 
ugyanis lehetővé teszi a plázából a város felé 
való közvetlen továbbhaladást. Ezenkívül az 
épület új, a körforgalomtól független behaj-
tóágat kap a Kolozsvár felől érkező forgalom 
közvetlen becsatornázására, valamint a bevá-
sárlóközpont saját, főúttal összekapcsolt kijá-
rata is segíti majd a forgalom terelését.

A bevásárlóközpont előtti csomópontot a 
marosvásárhelyi önkormányzattal együtt-
működve bővítik ki, a beruházás várhatóan 
2020 júniusára készül el.
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Megszűnik a forgalmi dugó  
a járvány után

Kétszer két sávon szökhetnek el a forgalom elől a Promenada látogatói




