Weekendowe atrakcje w Arenie Garden
2021-08-28
Festiwal Kawy w Krakowie, koncert Tribute to Krzysztof Krawczyk, akcja krwiodawstwa „Oddaj krew
w Czyżynach”, sportowe zakończenie wakacji z Decathlon oraz Śniadania na trawie – to atrakcje jakie
czekają na krakowian w ciągu najbliższych dni w Arenie Garden przy TAURON Arenie Kraków!

Sobota, 28 sierpnia
godz. 10.00 – Śniadanie na trawie
godz. 10.00–18.00 – Festiwal Kawy w Krakowie
godz. 11.00–15.00 – akcja krwiodawstwa „Oddaj krew w Czyżynach”
godz. 11.00–20.00 – Wawel Truck
godz. 15.00–19.00 – Arena w ruchu. Kraków w formie: UKS Judo Kraków. Stoisko
promujące judo, aktywność sportową dla dzieci i młodzieży.

Niedziela, 29 sierpnia
godz. 10.00 – Śniadanie na trawie
godz. 10.00–18.00 – Festiwal Kawy w Krakowie
godz. 11.00–16.00 – Akcja rekreacja: sportowa strefa z Decathlon – zakończenie wakacji.
W programie m.in. bieganie dla dzieci, zabawy ogólnorozwojowe, testy sprzętu,
upominki dla dzieciaków – oraz wiele, wiele innych!
godz 12.00–14.00 – Arena w ruchu. Kraków w formie: Krakowski Klub Curlingowy.
Więcej informacji na Facebooku i stronie TAURON Areny Kraków.
Uwaga!
W związku z wydarzeniami, które odbędą się w Arenie Głównej – m.in. CEV Mistrzostwami
Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021, wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu
Punktu Szczepień Powszechnych. Więcej informacji tutaj.

Warto wiedzieć
Godziny otwarcia strefy: pon.-śr.: 13.00–23.00; czw.-pt.: 13.00–24.00; sob.: 11.00 – 24.00;
niedz.: 11.00 – 23.00. Food trucki działają do 21.00, a w piątki i soboty do 22.00. Więcej
informacji tutaj i na stronie Tauron Areny. Wstęp wolny.
Organizatorem strefy Arena garden Street Food Market jest firma Meta sp. z o.o.,
współorganizatorem jest Arena Kraków SA.
Arena Garden została zorganizowana zgodnie z wytycznymi sanitarnymi Głównego Inspektoratu
Sanitarnego oraz w oparciu o stosowne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
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