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Wykwintne jedzenie, ekstremalne przeżycie i niezwykły widok – od piątku przed Galerią

Krakowską stoi podniebna restauracja! Do niedzieli 29 maja na Placu Jana Nowaka-

Jeziorańskiego gości platforma Dinner in the Sky, na której mieszkańcy Krakowa mają

okazję zjeść podniebny posiłek 50 metrów nad ziemią.

Do 29 maja na Placu Jana Nowaka-Jeziorańskiego przed Galerią

Krakowską stanie wyjątkowa platforma, na której goście będą mieli

okazję zjeść posiłek w powietrzu. 

Miejsca można rezerwować za pośrednictwem formularza

dostępnego na stronie: www.dinnerinthesky.info. Warto pamiętać, że
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Najnowsze wiadomości
AZS UJ Kraków w całym sezonie I ligi nie
stracił ani jednej bramki. Teraz zagra w
ekstraklasie

Pszczelarska majówka w Kamiannej

Zakopane. Droga do Morskiego Oka
zamknięta przez tłumy [ZDJĘCIA]

Smak chleba jest ukryty przy skórce. A
zdrowszy ten ciemny

W zbiorach pasjonatów z Brzeszcz jest
kilka tysięcy rzeczy związanych z KL
Auschwitz i podobozami

Piotr Zieliński w jedenastce sezonu Serie
A!
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Najczęściej czytane

ZOBACZ
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1 Ewakuacja Galerii Kazimierz zakończona
[ZDJĘCIA]

2 Małopolska bez środków na realizację
programu 500+

3 Kraków sprzeda tanio Kościołowi drogie
grunty

WIADOMOŚCI SPORT LEKARZ MAŁOPOLSKI MAGAZYN MOTOFAKTY BIZNES AGRO OGŁOSZENIA

  Kraków Zaloguj się

Dostęp do kilkudziesięciu serwisów informacyjnych już od 90 groszy. Dostęp do Piano jest odpłatny - kliknij ZALOGUJ SIĘ
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ze względu bezpieczeństwa minimalny wzrost uczestnika musi

wynosić 150 cm.
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dla turystów, nie dla mieszkańców. Krakus nie pija kawy czy herbaty (Lipton, czytaj:
robotniczej) wraz z delikatnym deserowym poczęstunkiem (tak piszą!) w cenie 183
zł/osoba.
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obwodnicy
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Kraków. Zabijała
męża na raty.
Wyrok 12 lat
więzienia dla...

Jaki talent drzemie
w Twoim dziecku?
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