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Najsłynniejszy weterynarz świata
w Centrum Handlowym Europa Centralna
Szalony, zabawny, potrafiący porozumiewać się ze zwierzętami – znany na całym świecie
doktor Dolittle pojawi się w Gliwicach w weekend kończący ferie zimowe. Zapraszamy
najmłodszych na niepowtarzalny spektakl teatralny, któremu towarzyszyć będzie wiele
dodatkowych rodzinnych zabaw i łamigłówek. Udział w imprezie jest bezpłatny.
W takim towarzystwie nie można się nudzić! „Świat doktora Dolittle” to nowe, pełne humoru,
fantastycznych postaci i piosenek przedstawienie, które zostało napisane specjalnie na
potrzeby tej wyjątkowej trasy po Polsce! Najmłodsi poznają tajemnice życia egzotycznych
zwierząt, odległe, nieznane lądy i oczywiście papugę Polinezję – nieodłączną przyjaciółkę
doktora Dolittle. Show będzie miało interaktywny charakter. Ekscentryczny weterynarz
wspólnie z publicznością wybierze na wielkim globusie miejsca, które wraz z dziećmi odwiedzi
podczas spektaklu. Wstęp na przedstawienie jest bezpłatny. Zostanie ono wystawione cztery
razy: o godz. 12:00, 13:30, 15:00 oraz 16:30.
To jednak nie koniec niespodzianek! Chętni będą mogli również wystartować w Kole Fortuny
Doktora Dolittle, czyli familijnym konkursie wiedzy o zwierzętach. To zabawa zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Zwycięzcy otrzymają fantastyczne bajkowe nagrody (godziny rozgrywek:
11:20, 12:50, 14:20, 15:50, 17:20). Przez cały dzień natomiast (11.00-18.00) uczestnicy zabawy
będą mogli wziąć udział w kolorowej grze w klasy. Na dzieci czekać też będzie
wielkoformatowa kolorowanka „Świat zwierząt” oraz specjalna strefa malowania buziek i
wykonywania kolorowych tatuaży.
Spotkanie z doktorem Dolittle 25 stycznia zakończy cykl atrakcji przygotowanych dla dzieci
podczas ferii zimowych przez Europę Centralną. Od 1 lutego pojawi się kolejna propozycja –
wrotkarnia z wypożyczalnią potrzebnego sprzętu: wrotek i ochraniaczy. Przez dwa miesiące,
w godzinach otwarcia centrum, będzie można bezpłatnie pojeździć na wrotkach.
CH Europa Centralna posiada jedną z najbardziej szerokich ofert rozrywkowych w okolicy. Na
co dzień najmłodsi mają do dyspozycji Kolejkowo – największą makietę kolejową w Polsce,
park trampolin House of Air oraz salę zabaw „Figle Migle” ze zjeżdżalniami, drabinkami czy
miniściankami wspinaczkowymi. W centrum goszczą również wystawy czasowe, jak ostatnia –
fascynująca prezentacja modeli dinozaurów o rzeczywistych rozmiarach, które przyjechały do
Gliwic z Parku Rozrywki „Zatorland” w Zatorze.
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