Gliwice, 12 lutego 2020 r.

Walentynki? Już lECę!
Wygraj lot balonem podczas odlotowych walentynek
w Europie Centralnej
Z okazji święta zakochanych centrum handlowe Europa Centralna zaprasza na wspólne
celebrowanie walentynek od piątku, 14 lutego do soboty, 15 lutego. Na wszystkich
zakochanych i nie tylko czekają wyjątkowe atrakcje, a wśród nich specjalna akcja
walentynkowa, w której nagrodą główną jest romantyczny lot balonem dla pary.
Walentynki to czas obdarowywania ukochanych osób drobnymi upominkami i sprawiania
sobie nawzajem romantycznych niespodzianek. Od piątku do soboty w galerii Europa
Centralna będzie można wziąć udział w akcji walentynkowej i być może spełnić marzenie
swojej drugiej połówki. Wystarczy w tych dniach zrobić zakupy za minimum 150 zł (łącząc
maksymalnie dwa paragony) i zarejestrować dowód zapłaty w punkcie obsługi konkursu,
zlokalizowanym przy kawiarni Grycan.
Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania. W zależności od swojej decyzji, odbędzie lot
balonem nad malowniczymi terenami Jury Krakowsko-Częstochowskiej ze szlakiem warowni
obronnych „Orle Gniazda” lub zobaczy z lotu ptaka najważniejsze atrakcje Katowic i okolic.
Romantyczny lot balonem będzie można zrealizować w wybrany dzień do 3 lutego 2021 r.
Obok romantycznej podróży w chmurach na wszystkich uczestników losowania będą czekać
nagrody w postaci koszy z kosmetykami oraz liczne nagrody gwarantowane. W punkcie obsługi
konkursu będzie można również stworzyć romantyczny motyw muzyczny na wirtualnym
pianinie, a następnie wysłać go e-mailem do ukochanej osoby, robiąc jej tym samym
walentynkową niespodziankę.
Świętowanie walentynek w galerii handlowej Europa Centralna będzie obfitowało również w
inne atrakcje. W godzinach 12:00-20:00 można umówić się na randkę w bezpłatnej wrotkarni,
czynnej na co dzień od poniedziałku do piątku oraz w niedziele handlowe. Na miejscu do
dyspozycji klientów znajdują się wrotki, ochraniacze oraz kaski. Zabawę na torze uprzyjemnia
muzyka taneczna, a także sportowe zadania, takie jak jazda slalomem czy przejazd pod tyczką.
Po aktywnie spędzonym czasie warto odwiedzić jedną z licznych kawiarni lub spróbować
świeżego sushi w Gari Wasabi Sushi. Wszystkie atrakcje dostępne są na terenie galerii.
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