30. března 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA

ŠESTÁ SEZÓNA DINOPARKU PRAHA ZAČÍNÁ!
1. 4. 2016 SE PO ZIMNÍ PŘESTÁVCE OPĚT OTEVŘE NA STŘEŠE GALERIE
HARFA BRÁNA DO DRUHOHOR A UNIKÁTNÍ ZÁBAVNÍ DINOPARK HARFA
PRAHA TAK VSTOUPÍ DO SVÉ JIŽ ŠESTÉ SEZÓNY.
DinoPark Praha se za dobu své existence stal oblíbeným místem pro všechny odvážné
a zvídavé návštěvníky. Vydejte se i letos na dobrodružnou cestu do druhohor mezi
statické i robotické modely dinosaurů v životních velikostech s množstvím nových
dětských atrakcí a naučných stezek.
DinoPark Harfa Praha vstupuje do sezóny 2016 s mnoha úpravami a vylepšeními! Nádherné
scény a modely dinosaurů, propracované dekorace připomínající druhohorní přírodu, ale
i nové dětské atrakce čekají od dubna na své první návštěvníky.
Stejně jako v minulých sezónách i letos budou moci návštěvníci zavítat do 4D kina
s panoramatickým filmem. Pro rok 2016 se DinoPark na základě četných přání a dotazů od
návštěvníků rozhodl uvést nejoblíbenější film ze své produkce Příběh mláděte. Abychom
našim návštěvníkům zpříjemnili výlet do druhohor i v parných letních dnech, bude před letní
sezónou pro osvěžení připraven nový druhohorní mlhostrom.
I v letošním roce zůstávají ceny vstupenek do DinoParku beze změn.
Nová sezóna začíná 1. 4. 2016!

www.galerieharfa.cz
www.praha.dinopark.cz
Poznámka pro editory:
Galerie Harfa v pražských Vysočanech o 49 000 m2 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. Developerem a investorem projektu je C&R Developments, člen skupiny
2
Lighthouse Group. Ten 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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