
Kraków. Otwarto lodowisko w centrum Krakowa
[ZDJĘCIA]

ANETA ŻUREK • 9 grudnia • Zaktualizowano 10 minut temu

Na Placu Jana Nowaka – Jeziorańskiego, przed Galerią Krakowską działa już lodowisko pod

gołym niebem. Lodowisko otwarte jest od 9:00 do 21:30 od poniedziałku od soboty. W niedzielę

od 10:00 do 20:30. Lodowisko będzie działać do końca lutego 2020. Zobaczcie naszą fotorelację.
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[1/17] Kraków. Otwarto lodowisko w centrum Krakowa [ZDJĘCIA]

Na Placu Jana Nowaka – Jeziorańskiego, przed Galerią Krakowską działa już lodowisko pod gołym niebem. Lodowisko
otwarte jest od 9:00 do 21:30 od poniedziałku od soboty. W niedzielę od 10:00 do 20:30. Lodowisko będzie działać do
końca lutego 2020.
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