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Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim rynku – znamy
program wydarzeń!
Już po raz trzeci Prezydent Miasta Opola zaprasza na Jarmark Bożonarodzeniowy. W tym roku do
współpracy zaproszono ponad 30 wystawców oferujących asortyment świąteczny, m.in.
smakołyki, ozdoby choinkowe i rękodzieło. Celem jarmarku i wydarzeń mu towarzyszących jest
przybliżenie mieszkańcom Opola i całego województwa zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Oficjalne otwarcie jarmarku zaplanowano na sobotę 9 grudnia. Towarzyszyć mu będą liczne
atrakcje, m.in. Zagroda Reniferów Świętego Mikołaja, warsztaty wypieku chlebów świątecznych,
występ Chóru Politechniki Opolskiej, a także świąteczny koncert zespołu Turnioki. <br /> <br />
Jarmark Bożonarodzeniowy to nie tylko doskonała okazja do przedświątecznych zakupów, ale
także bogaty program warsztatów, przedstawień teatralnych i koncertów. Dla najmłodszych
opolan przygotowano Karuzelę Wenecką, a także 30 metrowy stok do jazdy na pontonach. <br />
<br /> Na kolejny dzień pełen atrakcji nie trzeba będzie długo czekać. Już w niedzielę 10 grudnia
z placu Wolności w kierunku opolskiego rynku wyruszy IV Marsz Mikołajów. Tradycyjnej paradzie
towarzyszyć będzie szereg atrakcji i konkursów z nagrodami, m.in. na najdłuższą brodę i
najlepszy strój Świętego Mikołaja. Ponadto, przez cały dzień będzie można wziąć udział w
warsztatach rodzinnych i przygotować ozdoby świąteczne: stroiki, choinki na drewniaku, wianki
świąteczne oraz oryginalne pudełka na prezenty. Ponadto, Kapela Góralska Baciarka zaprosi do
wspólnego kolędowania. <br /> <br /> Kolejny przedświąteczny weekend to kolejne atrakcje na
opolskim rynku! W sobotę 16 grudnia będzie można sprawdzić się w rzeźbieniu w lodzie oraz
wypieku i zdobieniu pierników. W programie także wspólne gotowanie potrawy wigilijnej z
prezydentem Opola oraz barwne widowisko zimowe przygotowane przez teatr uliczny „A” z
Gliwic. Natomiast w niedzielę 17 grudnia odbędzie się m.in. coroczny koncert kolęd w języku
polskim i niemieckim. <br /> <br /> Tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy na opolskim rynku
potrwa od 9 do 22 grudnia. Szczegółowy program jarmarku i świątecznych wydarzeń
towarzyszących poniżej oraz na stronie <a
href="http://www.opole.pl/jarmark-bozonarodzeniowy-w-opolu-3/" target="_blank" rel=""
title="Przejdź na stronę organizatora ">organizatora</a>. <br /> <br /> Dodajmy, ze Radio
Opole objęło tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Opolu patronatem medialnym.<br /> <br
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