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NA MASOPUSTNÍ HODY V PRAZE? JEDINĚ DO GALERIE HARFA!
GALERIE HARFA PŘIPRAVILA PRO SVÉ PŘÍZNIVCE MASOPUSTNÍ HODY.
V SOBOTU 28. ÚNORA 2015 OD 11 DO 18 HODIN MŮŽETE NA STŘEŠE
CENTRA ZAŽÍT PRAVOU KARNEVALOVOU ATMOSFÉRU S BOHATÝM
DOPROVODNÝM PROGRAMEM. TĚŠIT SE MŮŽETE TAKÉ NA TRADIČNÍ
ZABIJAČKOVÉ DOBROTY.
Poslední únorový den bude ve znamení masopustních radovánek. Přijďte 28. února do
Galerie Harfa hodovat a užít si maškarní průvod s celou vaší rodinou. Součástí
masopustních oslav bude pestrý program plný hudby, divadla, sportu, soutěží
a dalších kulturních zážitků či dobrého jídla.
Masopust je oslavou příchodu jara a Galerie Harfa pro tuto příležitost naplánovala zábavný
sobotní den pro své návštěvníky. Na místě budou přichystány stánky s občerstvením, kde
budete moci ochutnat teplou jitrnici, opečené jelítko, teplý prejt a spoustu dalších
zabíjačkových dobrot. Zkrátka nepřijdou ani milovníci sladkého, pro které budou přichystané
vdolky, makové buchty a pro dospělé také například horká medovina. Kromě jídla a pití se
dále můžete těšit na průvod maškar, který po centru v průběhu dne projde hned několikrát.
Děti, které přijdou v maskách, budou samozřejmě odměněny.
Po celou dobu konání akce si můžete na kluzišti zabruslit zcela ZDARMA. Na odpoledne
jsou rovněž připravené kvízy pro dospělé či soutěže a hry konané přímo na ledové ploše.
Celkovou slavnostní atmosféru doplní české divadlo.
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Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m obchodních a zábavních ploch na třech
podlažích 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. Součástí obchodního centra je také 1 600 míst
k bezplatnému parkování. Střecha Galerie Harfa se od 28. dubna 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.
Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny Lighthouse Group. Ten
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v rámci Galerie Harfa dokončil dvě desetipodlažní věže s 20 500 m kancelářských ploch.
V následujících letech se multifunkční komplex rozšíří o další kanceláře a hotel s kongresovým
centrem. Developer a investor projektu se tak významnou měrou podílí na revitalizaci území bývalého
ČKD a budování Nových Vysočan.
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