
Weekend rabatów w Galerii
Krakowskiej

Wiosna zawitała do Galerii Krakowskiej, a wraz z nią… Weekend rabatów. W

dniach 27-28 kwietnia na klientów największej Galerii w centrum Krakowa będą

czekać atrakcyjne promocje. Obniżki przygotowały sklepy odzieżowe, salony

jubilerskie, drogerie, księgarnie czy kawiarnie.
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Weekend rabatów w Galerii Krakowskiej to prawdziwa gratka dla miłośników zakupów i okazja
do skompletowania wiosenno-letniej garderoby w niższych cenach. W dniach 27-28 kwietnia
w wielu salonach będzie można skorzystać z atrakcyjnych zniżek. Wśród przecenionych
artykułów znajdą się odzież, obuwie, kosmetyki, dodatki, bielizna, artykuły sportowe, usługi, a
nawet wyposażenie domu.

Weekend rabatów w Galerii Krakowskiej będzie trwał dwa dni: w sobotę (27 kwietnia) w
godzinach 9:00-22:00 i w niedzielę (28 kwietnia) w godzinach 10:00-21:00.
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