
 
 

 

Kraków, 06.10.2015 r. 

Informacja prasowa 

 

STREFA LEGO® w Galerii Krakowskiej 

Bohaterowie najnowszej części Star Wars, gwiazdy pop i magiczne elfy – 

w najbliższy weekend 10-11 października 2015 r. Galeria Krakowska zamieni 

się w królestwo filmowych postaci w wersji LEGO®. W sobotę i niedzielę w godz. 

11.00-19.00 fani najsłynniejszych na świecie klocków będą mogli spróbować 

swoich sił w 5 tematycznych strefach LEGO. Wstęp jest bezpłatny.  

Szacuje się, że na każdego mieszkańca Ziemi 

przypadają 62 klocki LEGO, a po świecie „chodzi” 

ponad 4 miliardy mini figurek duńskiej marki. Część 

z tej bogatej kolekcji będzie można zobaczyć już 

w najbliższą sobotę w Galerii Krakowskiej. W tym 

roku LEGO przygotowało 5 tematycznych stref 

budowania. LEGO Friends umożliwi dzieciom 

sprawdzenie się w roli sławnych gwiazd popu. 

We współpracy z Egurrola Dance Studio zostaną 

zorganizowane lekcje tańca, a za pomocą klocków 

LEGO Friends dzieci będą budować scenki, dotyczące 

swoich zainteresowań: muzyki, sportu, tańca, 

zwierząt i przyrody. Fani świata fantastyki 

i magicznych elfów świetnie odnajdą się w krainie 

LEGO Elves. W strefie LEGO Star Wars ™ po raz 

pierwszy zostaną pokazane najnowsze zestawy inspirowane filmem „Gwiezdne wojny™: 

Przebudzenie mocy”, którego premiera w Polsce odbędzie się już w grudniu. Przenosząc 

się do świata Star Wars dzieci będą mogły zbudować własne kosmiczne pojazdy, przeżyć 

międzygalaktyczne przygody i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie na ściance foto. Dla 

starszych zostanie udostępniona także strefa LEGO Video Games z konsolami PlayStation 

4 i zainstalowanymi grami video LEGO m.in. LEGO Jurassic World. Natomiast maluchy 

w wieku od 1,5 roku z pewnością będą zachwycone ogromnym „basenem” wypełnionym 

klockami LEGO DUPLO, licznymi stoliczkami do zabawy, gdzie będą mogły układać swoje 

pierwsze budowle oraz ścianką foto z motorem 3D LEGO DUPLO, na który można wsiąść 

i zrobić sobie zdjęcie.  



 
 
STREFA LEGO® odbędzie się w najbliższy weekend 10-11 października w godz. 

11.00-19.00 w Galerii Krakowskiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
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