24. října 2016

TISKOVÁ ZPRÁVA
V GALERII HARFA BUDE STRAŠIT!

V PONDĚLÍ 31. ŘÍJNA 2016 OD 16:00 DO 19:00 BUDE PRO DĚTI PŘIPRAVENO
ODPOLEDNE PLNÉ DUCHŮ A STRAŠIDEL. SVOU ODVAHU BUDOU MOCI
UKÁZAT NAPŘÍKLAD PŘI STRAŠIDELNÉ STEZCE A TVOŘIVOST PŘI
VYDLABÁVÁNÍ DÝNÍ ČI VYBARVOVÁNÍ DĚSIVÝCH MASEK, KTERÉ SI MOHOU
NA „STRAŠIDLENÍ“ VYROBIT. VSTUP NA AKCI JE ZDARMA.
Už dávno neplatí, že by byl Halloween pouze americkým svátkem. Právě naopak,
oslava tajemných duchů s typickým vydlabáváním dýně získala svou oblibu i u nás.
Přijďte i vy se svými dětmi oslavit Halloween do Galerie Harfa. Kromě absolvování
strašidelné stezky, dalších soutěží a vydlabávání dýní si děti budou moci zatancovat
na diskotéce nebo se vyfotit se strašidly. Na prvních sto nejrychlejších soutěžících
navíc čeká halloweenská dýně na vydlabání zdarma. Pro všechny malé návštěvníky
jsou připraveny drobné dárečky.
Program startuje v 16 hodin a oslavovat se bude až do 19 hodin. Všechny odvážné děti si
vyzvednou u pódia „strašidelný pas“, se kterým se vydají na strašidelnou stezku po
obchodech Galerie Harfa a budou plnit různé úkoly. Za asistence strašidel si také budou
moci vymalovat svou vlastní masku a přidat se k tanci všech ostatních duchů a tajemných
masek. Na všechny děti, které přijdou v kostýmu, čeká sladké překvapení. Samozřejmě
nebudou chybět typické dýně s názvem „jack-o'-lantern“, které k vydlabání získá prvních sto
nejrychlejších soutěžících strašidelné stezky.
Halloween vznikl v Irsku jako oslava „předvečeru všech svatých“ a slaví se každým rokem
31. října především v anglicky mluvících zemích. Děti se oblékají do kostýmů a pořekadlem
„Trick or treat - koledu, nebo vám něco provedu“ vykoledují sladkosti. Vydlabané dýně mají
podle tradice sloužit jako připomínka zemřelých a ochrana před zlými skřítky.
Partnery akce jsou Grycan Ice Cream Café, Bambule, YOBAR a DinoPark.

www.galerieharfa.cz
Poznámka pro editory:
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.
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Pro více informací kontaktujte:
Galerie Harfa
Martina Tlustá
E-mail: martina.tlusta@galerieharfa.cz
Mobil: 731 624 821
www.galerieharfa.cz

ONYX GROUP
Kateřina Smolíková
E-mail: katerina.smolikova@onyxgroup.cz
Mobil: 731 348 155
www.onyxgroup.cz

