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Четвртото продолжение на Трансформери на 1 ден пред САД!

Овој четврток ни пристига новото продолжение на франшизата Трансформери. Нови
предизвици и нова мисија пред човештвото и диноботите! Македонската публика ќе има можност да
го види филмот на само еден ден пред САД.
Дејствието на филмот „Трансформери: Доба на изумирање“ започнува по епската битка во
која поголем дел од градот остана опустошен, но светот сепак спасен. Додека остатоците на
човековата раса се обидуваат да спојат крај со крај, скриена група се обидува да превземе контрола
над иднината...додека истовремено прастара, моќна и злобна сила доаѓа на Земјата.
Со помош на нови луѓе (кои ги предводи Марк Волберг), Оптимус Прајм и Диноботите се
здружуваат како би се соочиле со најзастрашувачкиот предизвик во историјата. Во оваа неверојатна
авантура ќе се најдат во војна помеѓу доброто и злото кој ги носи до завршната битка која се води во
целиот свет.

По повод премиерата на филмот, во четврток ќе биде организирана тематска вечер Men’s
Night. Посетителите на премиерната проекција ќе уживаат во бесплатно пиво и ќе имаат можност да
прочитаат сè за автомобилите.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Трансформери: Доба на изумирање 3D
(Transformers: Age of Extinction 3D)
четврток: 15:15, 16:45, 18:40, 20:00, 20:15, 21:45
петок-среда: 15:30, 16:45, 18:40, 20:00, 21:45
викенд: 12:00, 13:40, 15:30, 16:45, 18:40, 20:00,
21:45

Ив Сен Лорен (Yves Saint Laurent)
секој ден: 22:20

Во тројка со жиголо (Fading gigolo)
секој ден: 22:10

Виновни се ѕвездите (The fault in our stars)
секој ден: 17:20, 19:45

Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)
работни денови: 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
викенд: 11:20, 13:20, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30

На работ на иднината 3D
(Edge of Tomorrow 3D)
четврток: 18:00
петок-среда: 20:40

Икс-Мен: Денови на идното минато 3D
(X-Men: Days of Future Past 3D))
секој ден: 21:00

Соседи (Neighbors)
секој ден: 18:20, 20:20

Годзила 3D (Godzilla 3D)
викенд: 14:30

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to
Train Your Dragon 2 3D)
работни денови: 15:00, 16:00, 17:00, 19:00
викенд: 11:00, 12:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
19:00

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

