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PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

WYDANIE SPECJALNE

trojmiasto.pl

Gdańsk

Kawa i herbata z rumem od 
Trojmiasto.pl dla przebranych 
uczestników Parady!

10.30 - start Parady na wysokości 
Hali Targowej - parada przejdzie 
ulicami Podmłyńską, Rajską, 
Heweliusza, a następnie tak jak w 
ubiegłych latach Korzenną i 
Kowalską na Targ Drzewny.
Już po raz szósty Portal 
trojmiasto.pl  włącza się w Paradę 
Niepodległości w Gdańsku i zachęca 
wszystkich do udziału w tym 
wydarzeniu w strojach z epoki! 

Tym razem zapraszamy wszystkich 
przebranych uczestników Parady na 
mały poczęstunek! Rozgrzejemy 
Was kawą i herbatą z rumem przy 
muzyce z dawnych lat! Zapewniamy 
miłe towarzyskie rozmowy i 
wspólne pamiątkowe
fotki. 

Na wszystkie ucharakteryzowane 
osoby, które będą miały na sobie co 
najmniej 3 elementy stroju z lat 
20/30 czekamy po oficjalnej części 
Parady (przemarszu) w restauracji 
"Zimne Nóżki" (dawna Kreska) w 
budynku Teatru Wybrzeże. Parada 
wyrusza o godzinie 10.30. Na 
poczęstunek zapraszamy około 
12.00. 

Gdynia

Mobilna redakcja Trojmiasto.pl z 
dawnych lat na Paradzie!

12:00 - start Parady przy Placu 
Konstytucji, przejście ul. 10 Lutego 
aż pod Płytę Marynarza Polskiego na 
Skwerze Kościuszki.

Rekonstruktorzy, orkiestra , 
zabytkowe pojazdy, wyzwoleni 
artyści, piękne damy z lat 20. czy 30. 
- to atrakcje jakie pojawiają się co 
roku na Gdyńskich Urodzinach 
Niepodległej. 

W tym roku po raz pierwszy w 
kolorowym korowodzie weźmie 
udział mobilne Trojmiasto.pl. 
Redakcję, na specjalnie 
zaaranżowanej platformie, zasilą 
dziennikarze pracujący na co dzień 
w naszym gdyńskim oddziale, a 
także pracownicy działu foto i video. 
W strojach z dawnych lat, w 
otoczeniu starych naznaczonych 
zębem czasu sprzętów z minionej 
epoki, będą relacjonować obchody 
święta niepodległości. 

Mobilną Redakcję będzie można 
oglądać także na Placu 
Grunwaldzkim po Paradzie. 
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