2. Urodziny Bazaru Smakoszy

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
19 maja 2019, godz. 10:00
OFF Marina, ul. Chmielewskiego 18, Szczecin
TO JUŻ DWA LATA... W IMIENIU WYSTAWCÓW I
NASZYM WŁASNYM ZAPRASZAMY NA DRUGIE
URODZINY BAZARU! ♥
W maju 2017 roku napisaliśmy po raz pierwszy, że na
Bazarze będziecie mogli wypełnić swoje torby i
koszyki doskonałymi ekoproduktami regionalnymi,
najlepszymi winami oraz innym sezonowym
jedzeniem. Umożliwimy Wam zakupy bezpośrednio od
producentów i rolników sprzedających: pieczywo,
przyprawy, produkty z innych krajów, sezonowe
warzywa i owoce, soki, przetwory, ekologiczne
specjały, zdrowy nabiał, jaja, ekologiczne mięsa,
wędliny, oliwy, miody, kawy i herbaty, zdrowe wypieki,
desery, naturalne kosmetyki oraz wiele, wiele innych.
Niemal wszystkiego można będzie przed zakupem
spróbować oraz zjeść na miejscu przy chilloutowej
muzyce.
Na dziedzińcu zaparkują food trucki, dzięki którym
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OFF Marina w Szczecinie
Szczecin

posmakujecie ciekawej i smacznej gastronomii z
restauracji na kółkach. Enjoy! ♥
Będzie także miejsce bookcrossingu, czyli bezpłatnej
wymiany książek pomiędzy dotychczasowymi
właścicielami. Jeśli macie pozycje, które już
przeczytaliście, a chętnie zamienilibyście się na coś
jeszcze nieodkrytego, będziecie mieli taką możliwość.
Znajdziecie u nas kącik, gdzie położycie coś, by coś
innego ze sobą wziąć. A jeśli zechcecie od razu
poczytać, zadbamy również o taką możliwość. Do tego
oczywiście giełda winylowa, gdzie będzie można
nabyć wiele ciekawych płyt - od uznanych klasyków po
prawdziwe unikaty.
Wciąż będzie też z nami Jadłodzielnia Szczecin, która
w pełni społecznie zbiera żywność (ale nie tylko, bo
właściwie wszystko, co może się przydać) i przekazuje
od początku tygodnia potrzebującym. Wspaniała
inicjatywa, którą wspieramy i zachęcamy do tego
samego wszystkich! ♥
SPODZIEWAJCIE SIĘ TEŻ NIESPODZIANEK I
DODATKOWYCH ATRAKCJI. W KOŃCU JAK
URODZINY, TO URODZINY. :D NAJWAŻNIEJSZA
BĘDZIE JEDNAK ATMOSFERA I... POGODA, KTÓRĄ
JUŻ DLA WAS ZAMÓWILIŚMY.
WSTĘP NA Szczeciński Bazar Smakoszy ORAZ
PARKING NA TERENIE OFF Marina - BEZPŁATNE.
DO ZOBACZENIA W NIEDZIELĘ 19 MAJA W OFF
Marina NA SZCZECIŃSKIM BAZARZE SMAKOSZY.
PROSIMY O PARKOWANIE NA NASZYM TERENIE.
Źródło: https://www.facebook.com/OFFMarina/
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