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Znajdź swój pomysł na rodzinny weekend
Modelarskie zajęcia z twórcami Kolejkowa, wspólne czytanie bajek i stylowe
metamorfozy. To tylko kilka z bezpłatnych niespodzianek, jakie czekają już 27 i 28
maja w Europie Centralnej
– W tym roku łączymy świętowanie Dnia Dziecka i Dnia Matki, zapraszając mieszkańców Śląska
na weekend pełen rodzinnych niespodzianek – mówi Katarzyna Lenartowicz, dyrektor Europy
Centralnej. – Każdy znajdzie u nas coś dla siebie, bo 27 i 28 maja czekają spotkania

z wizażystkami, warsztaty modelarskie oraz okazja do testowania gier edukacyjnych. Dodatkowo,
w sobotę zapraszamy na warsztaty kulinarne, zaś w niedzielę na czytanie najpiękniejszych bajek,
które z pewnością zainteresują najmłodszych. Pomogą nam w tym aktorzy Teatru Miejskiego
w Gliwicach.
Przez dwa dni z myślą o paniach Douglas przygotował akcję z metamorfozami. Ekspertki
z perfumerii pomogą nie tylko w odpowiednim doborze kosmetyków, podkreślających urodę
każdej z uczestniczek. Wykonają także bezpłatny makijaż, który zachwyci podczas spotkań
w gronie bliskich czy znajomych. Rodzinny weekend nie może obyć się bez Kolejkowa – czyli
największego w Polsce świata miniatur z makietami kolejowymi, który działa w Europie
Centralnej. Tym razem modelarze zaproszą maluchy do wspólnego tworzenia postaci, jakie
potem mogą trafić na ekspozycję. Efekty prac małych modelarzy będzie można zabrać również
ze sobą do domu. Wiele niespodzianek czeka także na miłośników technologii. Przygotował
je podczas zbliżającego się weekendu salon Cortland, w którym sprawdzimy swoje siły
na specjalnych stanowiskach do testowania iPadów i gier edukacyjnych OSMO.
Lubicie wspólne gotowanie? Koniecznie odwiedźcie Europę Centralną w sobotnie popołudnie.
Pracownicy lodziarni Grycan zabiorą wtedy najmłodszych na smakowite zajęcia, podczas których
dzieci stworzą swój wymarzony deser. Najlepsi kucharze z talentem plastycznym mogą liczyć
na nagrody! Miłośnicy najpiękniejszych bajek i baśni powinni zarezerwować sobie czas
w niedzielę. To właśnie wtedy aktorzy Teatru Miejskiego w Gliwicach zapraszają do krainy
magicznych opowieści. Wspólne czytanie bajek rozpocznie się o godz. 13:00, 15:00 i 17:00
na piętrze restauracyjnym.
Rodzinna sobota i niedziela w Europie Centralnej to także wiele promocji i zniżek. Sklepy
przygotowały rabaty m.in. na ubrania, obuwie, galanterię, kosmetyki, produkty jubilerskie oraz
zabawki i elektronikę. Przez dwa dni na wszystkie maluchy czeka też wiele słodkich
niespodzianek. Więcej informacji o atrakcjach i inspiracjach na prezenty można znaleźć
na stronie www.europacentralna.eu
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Europa Centralna - której właściciel to Standard Life Investments, jeden z największych europejskich
funduszy inwestycyjnych - jest zlokalizowana przy skrzyżowaniu autostradowym Gliwice-Sośnica.
Nieruchomość to unikatowe połączenie parku handlowego i galerii o łącznej powierzchni handlowej:
67 000 metrów kwadratowych z 2 300 miejscami parkingowymi. W gronie najemców Europy Centralnej
znajdują się takie marki jak: Tesco Extra, Jula, Sports Direct, Jysk, RTV Euro AGD, H&M, bank ING,
Stradivarius, Rossmann, TAKKO Fashion i Douglas. Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.europacentralna.eu
Zarządca: APSYS jest jednym z wiodących operatorów branży centrów handlowych w Polsce
i we Francji. Firma powstała w 1996 roku i działa jako inwestor, deweloper, agent ds. najmu, menadżer
projektu oraz zarządca nieruchomości. Tworzy innowacyjne, „szyte na miarę” projekty uwzględniające
specyfikę danego miejsca, kontekst społeczny oraz środowisko naturalne. Do największych inwestycji firmy
należą Manufaktura w Łodzi oraz Posnania w Poznaniu, otwarta w październiku 2016 jako największe
centrum zakupów, rozrywki i rekreacji w Wielkopolsce (100 000 m 2 GLA). APSYS Polska zarządza obecnie
950 000 m2 GLA w 23 centrach handlowych zlokalizowanych w 16 największych miastach w Polsce. Firma
i jej projekty były wielokrotnie nagradzane przez PRCH, ICSC oraz EuropaProperty w dziedzinach rozwoju,
zarządzania oraz marketingu. Więcej informacji: www.apsysgroup.pl
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