Floria Vánoce nabízí inspiraci na advent i volný vstup do Dětského
světa
V areálu Floria Kroměříž se ve dnech 1. až 4. prosince chystá prodejní vánoční
výstava. Návštěvníci se mohou těšit na velkou expozici betlémů a dozvědí se více o
tradicích a nových trendech ve vánoční výzdobě interiérů. Pořadatelé připravují
také bohatý doprovodný program pro celou rodinu.
Kromě množství betlémů navodí adventní atmosféru také expozice tradičních a
nových trendů vánoční výzdoby. „Návštěvníci se budou moci inspirovat čtyřmi
pokojíčky vyzdobenými v moderním a trendy pojetí. Zároveň zde budou k vidění
vánoční věnce a další tematické interiérové dekorace,“ říká manažer výstavy Vojtěch
Zahradník z Florie Kroměříž. Na venkovním prostranství bude připravena prodejní
výstava a vánoční jarmark, kde bude možné zakoupit nejrůznější ozdoby a dekorace
či vánoční stromečky. Návštěvníci si mohou výrobu ozdob sami vyzkoušet také v
dílnách lidových řemesel. I občerstvení se ponese ve svátečním duchu – připraveny
budou stánky s grogem a svařákem, na programu jsou také zabijačkové hody.
Součástí vánoční výstavy bude také možnost navštívit Dětský svět – včetně nově
otevřené vnitřní herny – který nabízí rozptýlení pro menší i větší děti. „Volný vstup
do Dětského světa jako součást vstupného na výstavu Floria Vánoce je naším dárkem
k Mikuláši pro rodiny s dětmi. Ty se navíc budou moci vyfotit i ve speciálním
čertovském fotokoutku,“ dodává Vojtěch Zahradník. Nebude chybět ani tradiční
soutěž pro děti z mateřských a základních škol ve zdobení stromečků, návštěvníci pak
budou během akce hlasovat o svém favoritovi.
Příchozí se mohou těšit na bohatý doprovodný program, ve kterém se představí
například děti ze základních škol se svými vystoupeními, kouzelníci a klauni nebo
třeba fakír. Ty nejmenší potěší Míša Růžičková se svým vystoupením. O hudební
zážitek se postarají zpěváci David Deyl, Pavel Novák, či dechová kapela Zdounečanka.
Kdy:
Kde:
Za kolik:

1. – 4. prosince, otevírací doba 9:00–17:00
Výstaviště Floria Kroměříž
(http://www.vystavistefloria.cz/vystavy/floria-vanoce-2016 )
dospělí 90 Kč, rodinné vstupné 200 korun a další zlevněné vstupné

