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Wakacje 2018 – atrakcje
w Agorze Bytom
Darmowa kolejka, centrum wspinaczkowe, laserowy paintball,
nowości kinowe, a do tego bezpłatne kursy językowe. Rozrywka
w amerykańskim stylu. Wakacje w Agorze Bytom to czas pełen
zabawy.
Atrakcje dla dzieci
Przez całe wakacje dzieci mogą wybrać się na przejażdżkę bezpłatną
kolejką, która kursuje po poziomie 1 codziennie od godziny 10.00 do
18.00. Przystanek początkowy i końcowy znajduje się przy sklepie
z zabawkami A KUKU. Najmłodsi poszaleją także na Bajtel Placu,
czyli w inspirowanej śląskim podwórkiem strefie zabaw ze ślizgawkami,
drabinkami i bujakami oraz stolikami do rysowania i tablicą do malowania
kredą. Bajtel Plac mieści się na poziomie 2, a korzystanie z niego jest
bezpłatne.

czy ta j da l ej

bądź
z nami

Aktywne wakacje
Na dzieci uwielbiające sport czeka centrum wspinaczkowe City Climb
Bytom. Z kolei w klubie Pin-Up! starsi poczują klimat lat 50., pełen
beztroski i dobrej zabawy przy muzyce, kręglach czy stole bilardowym.
Piętro wyżej (poziom 3) można wcielić się w postać z filmu science fiction
lub z gry komputerowej, przemierzając labirynt Laserhouse, czyli laserowej
odmiany paintballa.
Galeria sztuki
Przez całe wakacje w Galerii na Poziomie (poziom 3) prezentowana jest
wystawa fotografii „W pracy” autorstwa Krzysztofa Gołucha – laureata
Grand Press Photo i Śląskiej Fotografii Prasowej. Fotografie z cyklu
„W pracy” przedstawiają osoby niepełnosprawne wraz z instruktorami
i opiekunami, pracujące w gospodarstwie rolnym w Borowej Wsi.
Wystawę ożna oglądać bezpłatnie do 3 września.
Nauka i przyjemności
Szkoła Profi-Lingua w Agorze Bytom przez całe wakacje zaprasza dzieci
na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego. Kursy w atmosferze wesołej
zabawy prowadzi wykwalifikowany zespół lektorski. Natomiast dorosłym
szkoła proponuje w tym czasie darmowe konwersacje.
Po udanej nauce chwilę wytchnienia można spędzić przy filiżance kawy,
ciastku i lodach. Galeria zaprasza smakoszy i łasuchów do m.in. do Cafée
Silesia, Cukierni Sowa, Big Baba Cupcakes, lodziarni Grycan, Prawdziwe
Lody i Carte d’Or.
Polowanie na okazje
Wakacje to już tradycyjnie czas letnich wyprzedaży. Sklepy z ubraniami
przyciągają wyprzedażami nawet do 70 procent na stroje kąpielowe,
szorty czy letnie sukienki. A ci, którzy jeszcze nie wybrali wycieczki
w przystępnej cenie, powinni pamiętać o ofertach last minute.
W Agorze Bytom można zajrzeć do pięciu biur podróży.
Opaska niezgubka
Wybierając się na wakacje lub zakupy w Agorze Bytom z dzieckiem, warto
pomyśleć o bezpieczeństwie najmłodszych. Po bezpłatną opaskę można
zgłosić się z dzieckiem do Punktu Informacyjnego na parterze, przy
wejściu głównym do galerii.

