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Wrocław,  19.01.2018 r.

Tajemniczo i magicznie w Księgarni Autorskiej 

w Arkadach Wrocławskich

23-25 stycznia

Księgarnia  Autorska  we  Wrocławiu  zaprasza  wszystkich  miłośników  pokoi  zagadek  oraz  serii

o Harrym Potterze na nietypowe zajęcia podczas ferii. Odbędą się one 23, 24 i 25 stycznia. Wstęp

wolny.

Arkady Wrocławskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 2-4; 53-333 Wrocław;
tel. + 48 71 776-11-11, fax. +48 71 779-77-604, e-mail: biuro@arkadywroclawskie.pl

Wysokość kapitału zakładowego: 113.700.000,00 zł;  opłacony w całości
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Nr KRS 0000130042; 

NIP: PL8971676684; REGON: 932831001
www.arkadywroclawskie.pl



23  stycznia  Księgarnia  Autorska  w Arkadach  Wrocławskich  zamieni  się  w  klasyczny  escape  room

związany  tematycznie  z  literaturą.  Punktualnie  o  godzinie  20:00 śmiałkowie  zostaną  zamknięci

w Autorskiej i tylko od ich sprytu oraz zaradności będzie zależało, czy zdołają się uwolnić. Z kolei 24

i 25 stycznia Księgarnia w Arkadach Wrocławskich praktycznie zamieni się w  Hogwart. 

- Zorganizujemy  lekcje robienia eliksirów według określonych przepisów. Nasi „uczniowie” będą też

walczyć  z  innymi  czarodziejami  w  magiczne  dobble  oraz  będą  mogli  spróbować  swoich  sił

w Quidditchu. Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników sagi o Harrym Potterze, ale nie tylko  -

mówi Mirela Kalawa z Księgarni Autorskiej .

W tych dniach w Autorskiej nie zabraknie też konkursów z nagrodami oraz literackich niespodzianek.

Wstęp na zajęcia wolny. Zapisy obowiązują tylko do escape roomu - 23 stycznia. 

Szczegóły i zapisy na: www.facebook.com/events/318260972015121/ .

Kontakt dla mediów: 

Monika Dubec, tel. 728 877 055, e-mail: monika@brandera.pl 

Dorota Żmiejko, Manager ds. Marketingu, Arkady Wrocławskie SA, tel. 71 79 77 603,

e-mail: dorota.zmiejko@lcc.pl

O CH Arkady Wrocławskie:

CH Arkady Wrocławskie zlokalizowane jest w ścisłym centrum Wrocławia. Na 3 poziomach galerii znajduje się

ponad  100  sklepów  i  punktów  usługowych.  Do  dyspozycji  klientów  przygotowanych  jest  1  100  miejsc

parkingowych. W Centrum znajduje się też nowoczesne centrum rekreacyjne „Fitness Academy”, supermarket

Piotr  i Paweł  oraz  pierwsze  we  Wrocławiu  OH  KINO  będące  połączeniem  najlepszych  cech  multipleksu

z charakterystycznymi  elementami  dawnej  kinematografii.  Największą  atrakcją  Centrum  jest  ogromne

akwarium z rekinem i egzotycznymi rybami: 12 metrów wysokości, 8,5 metra długości, 3.5 metra szerokości oraz

waga 200 ton - oto dane akwarium.

Więcej informacji na http://www.arkadywroclawskie.pl.
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