немски kоледен базар
27 Ноември - 22 Декември

Сърдечно ви каним на първия традиционен Немски коледен
базар в София, който ще се проведе в парка между Софийския
университет и Парламента.
Заповядайте и се потопете в предколедното настроение сред
светлинките на хиляди цветни лампички и украсени дървени
къщички от които се носи аромата на пунш, греяно вино и щолен.
Специално за събитието ще бъдат доставени
от Германия типичните за немските базари
подаръци, ръчно изработени от дърво.
Всеки ден на нашата Коледна сцена ще
бъде забавен и различен с куклен театър, Дядо
Коледа  и богата музикална програма.
Tочно в 18 часа, известна личност тържествено ще отваря едно от прозорчетата на нашия
голям Адвентски календар с изненади за наймалките посетители.
Очакваме ви с много
настроение всеки ден
от 11 часа до 21 часа.
градинката между
университета и парламента

С ПОДКРЕПАТА НА:

18 часа - всеки ден
Тържествено отваряне на Адвентския календар
всеки ден от 1. до 22. декемви. Дядо Коледа ще
раздава лакомства на най - малките посетители.

17.00 часа - всеки ден
13.00 часа - всяка събота и неделя
Нашите кукли всеки ден ще ви разказват  
своите вълнуващи коледни приключения в
света на приказките.
Всеки ден - детски и класически коледни
изпълнения на нашата сцена, богата културна
програма и изненади.
Детска въртележка /карусел/.
Коледни подаръци
Тази година под елхата Дядо Коледа може да донесе
нови, вълнуващи и различни подаръци. Ръчно
изработените красиви дървени човечета от
Германия вече ви очакват. Сред тях ще
откриете лешникотрошачи от Бавария
или коминочистачи за щастие, пеещи
кутии, дървени пирамиди със
свещи и много коледни украшения.
Щолен, пунш и греяно вино ...
През Коледните празници по традиция отделяме
повече време за семейството и приятелите. А това  
може да бъде още по приятно и забавно с вкусните
традиционни немски специалитети - греяно вино
с букет от подправки, детски пунш, брецели,
вюрстхен и рибен щанд от
Балтийско море.
Заповядайте да ги опитате!
îðãàíèçàòîðè:
www.db-event.eu

