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Cracow Fashion Square 2019: Najnowsza moda w
Krakowie [ZDJĘCIA]

ANDRZEJ BANAŚ • 11 maja • Zaktualizowano 15 minut temu

Cracow Fashion Square 2019 raz trzeci przyciąga fanów mody na pl. Jana Nowaka-
Jeziorańskiego, przed Galerię Krakowską.  

Podczas całodniowych pokazów projektanci polskiej - i nie tylko - sceny pokazali swoje nowe
kolekcje. Można było zobaczyć ciekawe nowości i letnie trendy, znaleźć inspirację, otrzeć się o
znane osobistości i celebrytów.
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Najnowsze

Cracow Fashion Square 2019:
Najnowsza moda w Krakowie
[ZDJĘCIA]

Magda Gessler nagrywała
dziś w Krakowie odcinek
MasterChefa

Runmageddon: Najmłodsi
też walczą z przeszkodami

Kobieca twarz
Runmageddon Kraków
2019

Rejestr pedo�lów dostępny
online. Jest też mapa

9-latka była porywana
cztery razy. Tak walczą o
nią rodzice

500 plus. Sąd wydał ważną
decyzję dotyczącą
programu

ZOBACZ GALERIĘ
(47 ZDJĘĆ)
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Skoczek narciarski Dawid
Kubacki wziął ślub!
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Oszuści i naciągacze
poszukiwani przez policję
w Małopolsce. ZDJĘCIA,
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Budowa zakopianki. Coraz
więcej asfaltu!
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Juwenalia Krakowskie
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Polska w oparach absurdu.
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WIDEO: Mini cross, quad czy może ? Najlepsze
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Cracow Fashion Squar... moda Kraków
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Lokalne oferty

Wszystko, co musisz
wiedzieć o budżecie
obywatelskim w Twojej
miejscowości

Zobacz ofertę

      10

elektryczna hulajnoga
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Mini cross, quad czy może elektryczna hulajnoga? Najlepsze motoprezenty na pierwszą komunię
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