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NA STŘEŠE GALERIE HARFA SE OPĚT BRUSLÍ
MILOVNÍCI BRUSLENÍ MOHOU JIŽ ŠESTOU SEZONU NA STŘEŠE GALERIE
HARFA NAVŠTÍVIT LEDOVÉ KLUZIŠTĚ PRE ARENA. ROZLOHA 600 METRŮ
ČTVEREČNÍCH POSKYTNE DOSTATEČNÝ PROSTOR PRO BRUSLENÍ JAK
DĚTEM, TAK DOSPĚLÝM. PŘIJĎTE SI UŽÍT KLASICKOU LEDOVOU PLOCHU.
Návštěvníci Galerie Harfa si mohou zpestřit nakupování i trochou zimního sportu.
PRE ARENA je již tradičně umístěna pod širým nebem přímo na střeše obchodního
centra. Z bruslení se tak stává zcela jedinečný zážitek s neopakovatelnou atmosférou.
Veřejné bruslení probíhá každý den od 15:00 do 18:30. Na romantické noční bruslení při
lampách můžete se svým protějškem zajít každou sobotu od 19:00 do 20:30. Pokud je
vašemu dítku méně jak 10 let a ještě si není zcela jisté v jízdě na bruslích, můžete se s ním
přijít učit každý den od 13:00 do 14:30, kdy je led vyhrazen pro děti s doprovodem. Děti do
150 cm a jejich nebruslící doprovod mají vstup na ledovou plochu zcela zdarma. Cena pro
větší děti i pro dospělé je 50 korun. Vstupenky jsou k zakoupení na Info stánku v přízemí
Galerie Harfa.
Pro návštěvníky je po celou otevírací dobu připravena také půjčovna hned vedle kluziště.
Dětské brusle si zde můžete zapůjčit za 30 korun, za ty pro dospělé zaplatíte 60 korun.

www.galerieharfa.cz
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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 O 2 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.
V srpnu 2016 dokončila investiční skupina WOOD & Company akvizici administrativního a obchodního
centra Galerie Harfa a stala se tak jejím novým akcionářem.
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