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V Galerii Harfa vás mezi vánočními nákupy naučí vyrábět
ozdoby a péct cukroví
Pravá vánoční atmosféra se neobejde bez vánočních dekorací a vůně domácího
cukroví. Že to není zrovna vaše parketa? Přijďte si své kreativní dovednosti
zdokonalit na akci Ozdobte s námi Galerii Harfa. Vyrábět vánoční ozdoby, péct
cukroví nebo zdobit perníčky se můžete přijít naučit každý adventní víkend v
prostorách Galerie Harfa. Každou neděli se navíc na workshopech potkáte se
slavnými hosty a můžete vyhrát voucher na nákupy v instagramové soutěži.
Využíváte adventní víkendy k nákupu vánočních dárků? Pobyt v nákupním centru můžete
využít i jinak - třeba se mezi nákupy naučit vyrábět vánoční ozdoby nebo péct a zdobit
cukroví. Adventní workshopy probíhají v prostorách Galerie Harfa každý adventní víkend,
vždy v sobotu a v neděli od 13 do 18 hodin.
Každou neděli od 13 do 16 hodin se navíc můžete těšit na zajímavé hosty. Na
workshopech se potkáte s Danou Batulkovou, Marianou Prachařovou, Nikol Moravcovou,
Michaelou Štoudkovou a dalšími. Zároveň se můžete zůčastnit i instagramové soutěže.
Každý týden vyhraje jedna fotka s hashtagem #OzdobyHarfy vucher do Galerie Harfa v
hodnotě 1000 Kč - třeba na vánoční nákupy.
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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.

