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Na střeše OC Harfa startuje veřejné bruslení
Hledáte nápad na originální rande nebo na aktivní rodinné odpoledne? Přijďte si
zabruslit na střechu Galerie Harfa. Veřejné bruslení probíhá každý den
odpoledne a pokud nemáte brusle, rádi vám je v Harfě zapůjčí. Bruslící sezóna
na Harfě začíná hned s prvními mrazíky, podrobné informace najdete na webu
www.galerieharfa.cz.
V létě divadlo, v zimě kluziště. I tak se dá využít střecha obchodního centra. Jako kluziště
ji můžete využít každý den od 15:30 do 18 hodin. Pro menší děti s doprovodem je
vyhrazeno odpolední bruslení denně od 13 do 14:30 a každou sobotu si můžete užít
večerní bruslení od 19 do 20:30. Že by nápad na romantické rande? Vstupné pro dospělé
je 50 korun, děti do 150 cm a doprovod bez bruslí mají vstup zdarma.
Kluziště na Harfě nabízí také možnost nechat si svoje brusle nabrousit. A pokud žádné
brusle nemáte, můžete si je vypůjčit – dospělácké za 60 Kč a dětské za 30 Kč. A kdyby
se vám bruslení zalíbilo, můžete jednoduše zajít o několik pater níž a pořídit si je v
některé z prodejen v Galerii Harfa.
Kontakt pro média:
Martina Tlustá
Marketingová manažerka
tel.: +420 731 624 821
e-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz

O OC Galerie Harfa
Galerie Harfa v pražských Vysočanech byla otevřena 11. listopadu 2010. Již od počátku svého
provozu se profiluje jako obchodní centrum nové generace. Jedním z výjimečných rysů je propojení
se sousední O2 arenou, patřící mezi nejmodernější komplexy tohoto typu v Evropě. Ve 160
obchodech Galerie Harfa zákazníci nejen nakoupí, ale také žijí zábavou, sportem a módou. Střecha
Galerie Harfa se od roku 2011 pyšní DinoParkem, který je jediný v Praze a do hlavního města
přináší ověřený koncept zábavy a vzdělávání známý z Plzně, Ostravy a Vyškova. V zimních
měsících je na střeše v provozu kluziště o rozměrech 20 × 30 m. V srpnu 2016 dokončila investiční
skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního centra Galerie Harfa a stala se
tak jejím novým akcionářem.

