Wielkie wystawy klocków LEGO w Rewalu i
Międzyzdrojach

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
23.07-20.09.2018
Międzyzdroje – Vienna House Amber Baltic, ul. Promenada
Gwiazd 1
Rewal – GOK Świetlica, ul. Słowackiego 1
Wystawy z unikalnym zbiorem modeli z klocków LEGO®
można oglądać do 20 sierpnia br. w Rewalu i
Międzyzdrojach.
Ta niepowtarzalna kolekcja klocków LEGO została
zainicjowana ponad 35 lat temu, więc stanowi świetny
przewodnik po historii duńskich zabawek. Zbiory są
własnością jednej rodziny i odzwierciedlają jej
zainteresowanie wieloma różnymi seriami LEGO.
Wystawy są skierowane zarówno dla dzieci, jak i dorosłych,
którzy mogą na własne oczy zobaczyć wiele największych
kolekcjonerskich modeli osadzonych w tak zwane światy
tematyczne.
BAWSIEKOLEGO to jedyna kolekcjonerska wystawa w
autorskiej aranżacji wykonanej przez jej twórców.
Na Wystawie można zobaczyć unikalne, bardzo duże
miasto LEGO City z pełną miejską infrastrukturą w tym z
pociągami, karuzelami oraz wielkimi budowlami świata.

DATY WYDARZENIA

23.07 - 20.08.2018:

Rewal
Międzyzdroje

Wyjątkowa jest również seria NINJAGO, która zdobi
ekspozycję wieloma zachwycającymi modelami pojazdów i
motywami z dalekiego wschodu. Są tu świątynie, statki
powietrzne i smoki.
Dziewczynki i ich mamy zachwyci z pewnością platforma
miasteczka Heartlake City z modelami LEGO Friends, na
której znajduje się unikalny, autorski pociąg. Warto
przyjrzeć się dłużej przyjaciółkom i wyobrazić sobie
wspólną przygodę.
Oczy miłośników sagi Star Wars™ zaświecą się na widok
największych kolekcjonerskich modeli, tzw. UCS (są
wydawane w limitowanych ilościach i trudno dostępne).
Na wystawach są również inne tzw. światy tematyczne,
które przez lata były skrzętnie zbierane, by teraz stanowić
imponującą kolekcję.
Po wnikliwym obejrzeniu Wystawy można samemu oddać
się pasji i zasiąść do stanowiska z klockami LEGO, by
budować własne dzieła. Przyjemność gwarantowana nie
tylko dla dzieci.
Wystawy można oglądać do 20 sierpnia br. w następujących
miejscach:
Międzyzdroje – Vienna House Amber Baltic, ul. Promenada
Gwiazd 1
Rewal – GOK Świetlica, ul. Słowackiego 1
Ceny biletów zależą od ilości osób.
Więcej informacji: http://wystawy.bawsiekolego.pl
źródło: http://wystawy.bawsiekolego.pl/
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