Gliwice, 8 lutego 2019 r.
Informacja prasowa
Ferie na Śląsku? Poznaj 5 miejsc, które warto odwiedzić
Warsztaty detektywistyczne dla najmłodszych, wielkie trampoliny, treningi boksu
dla dzieci czy wyjątkowa w skali świata wystawa. Nie macie planów na ferie i nie
wiecie

gdzie

zabrać

dzieci?

Poznajcie

5

atrakcji

na

Śląsku,

które

warto

w tym czasie odwiedzić.
Na Śląsku startują ferie. Z tej okazji w całym regionie ruszają specjalne wydarzenia.
Nie brakuje także stałych atrakcji, które warto w tym czasie odwiedzić. Zastanawiacie się jak
spędzić ten czas i gdzie zabrać swoje pociechy? Poznajcie 5 propozycji na atrakcje bez
potrzeby dalekiego wyjeżdżania.
1. Park adrenaliny i wielkie trampoliny
Jeśli Ty i twoja rodzina lubicie spędzać czas aktywnie, to warto wybrać się do Parku
Trampolin House of Air w Centrum Handlowym Europa Centralna w Gliwicach. To miejsce,
w którym z jednej strony można dobrze się bawić podczas skoków na ogromnych
trampolinach, ale także poćwiczyć. Na wszystkich chętnych powietrznych szaleństw czeka
ponad 50 trampolin, a także 10 stref aktywności i rozrywki. Można m.in. pograć w dodgeball,
trampo-kosza czy „powalczyć” w Colosseum. Całość uzupełnia strefa „Kids Zone”, czyli
ogromny małpi gaj z wieloma niespodziankami. Główna strefa trampolin pod względem
powierzchni jest większa od profesjonalnego boiska do koszykówki.
Gdzie, kiedy?
Centrum Handlowe Europa Centralna W Gliwicach, atrakcja stała.
2.

Warsztaty dla małych detektywów

Twoje dziecko lubi kreatywne zabawy i rozwiązywanie zagadek? Zajęcia podczas ferii
w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach będą dla niego świetnym pomysłem.
Podczas warsztatów detektywistycznych zobaczy jak złamać szyfr, pobierze odciski palców,
zrobi portret pamięciowy i rozwiążę kryminalne zagadki. Dzięki temu każdy uczestnik będzie
mogło poczuć się niczym mały Sherlock Holmes. Wszystkie zadania to szansa dla
najmłodszych do wykazania się spostrzegawczością. Oddziały MBP w całym mieście
Apsys Polska S.A., z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-133), przy Alei Jana Pawła II 22, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447244, o numerze NIP: 526-178-82-25,
REGON: 012339953, o kapitale zakładowym w wysokości 8.375.005,00 złotych.

przygotowały mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Poza wymienionymi zajęciami m.in.
naukę programowania robotów czy grę połączoną z tropieniem w terenie. Będą też warsztaty
tworzenia komiksów, teatrzyki i bale przebierańców. Jest z czego wybierać, a udział
we wszystkich atrakcjach jest bezpłatny.
Gdzie, kiedy?
Biblioteki Miejskie W Gliwicach, szczegółowy plan zajęć na stronie organizatora.
3. Największa makieta kolejowa w Polsce
Nie lada atrakcją dla najmłodszych i dorosłych jest Kolejkowo - największa makieta kolejowa
w Polsce. Znajduje się na terenie gliwickiego Centrum Handlowego Europa Centralna.
Na miejscu przenosimy się do dokładnie odwzorowanej rzeczywistości pomniejszonej
o 25 razy. Zobaczyć można m.in. miniatury autentycznych budowli ze Śląska np. dworca
kolejowego w Gliwicach wraz z peronami, gliwickiego ratusza oraz kamienic. To także jedyna
makieta w Polsce, na której pływa statek. Na terenie Europy Centralnej znajdują się również
inne ciekawe atrakcje, m.in. unikalna w skali świata Galeria Figur Stalowych.
Gdzie, kiedy?
Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach, atrakcja stała.
4.

Sportowe atrakcje w Arenie Gliwice

Trening bokserski, judo,

rolkowe szaleństwo

czy może koszykówka? Arena

Gliwice

przygotowała szereg atrakcji na tegoroczne ferie, dla wszystkich tych którzy nie wyjeżdżają
z miasta, a nie chcą się nudzić. Pod okiem profesjonalnych instruktorów wasze dzieci będą
miały okazję nauczyć się zasad poszczególnych aktywności, ale przede wszystkim dobrze się
bawić

wraz

z

rówieśnikami.

zajęcia

Właśnie

z

dla

miłośników

gier

zespołowych

futsalu,

czekają

koszykówki

czy gra o nazwie Tchoukball, która cieszy się coraz większą popularnością. Rolkowisko, judo,
boks,

bieganie

i

gry

zespołowe

to

pomysł

na

to

by

dzieci

zachęcić

do

aktywnego spędzania czasu zamiast przed ekranami komputerów i telefonów. Treningi ze
sportowcami są bezpłatne.
Gdzie, kiedy?
Hala widowiskowa Arena Gliwice, szczegółowy harmonogram na stronie organizatora.
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5. Galeria Figur Stalowych – jedyna taka wystawa na świecie
Najlepsze

samochody

świata,

gwiazdy

show

businessu

czy

postacie

z

bajek,

a wszystko… ze złomu. Kolejnym ciekawym miejscem, które warto podczas ferii na Śląsku
odwiedzić

to

Galeria

Figur

Stalowych

w

Gliwicach.

Znajduje

się

w

Centrum

Handlowym Europa Centralna. To jedyna taka ekspozycja na świecie. Tworzy ją prawie 100
rzeźb powstałych z recyklingu starych elementów codziennego użytku, głównie części samochodowych. Na wystawie można podziwiać figury postaci bajkowych, ludzi światowego showbiznesu oraz zwierzęta. Wyjątkowe wrażenie na odwiedzających mogą zrobić rzeźby samochodów

i

motocykli

najdroższych

światowych

marek

zrealizowanych w skali 1:1. Można je nie tylko zobaczyć, ale również dotknąć i wsiąść do
nich. Największe ważą ponad 1 tonę.
Gdzie, kiedy?
Centrum Handlowe Europa Centralna w Gliwicach, atrakcja stała.

Kontakt dla mediów:
Mateusz Nawrocki
Neon Shake
GSM + 48 690 003 245
mateusz.nawrocki@neonshake.pl
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