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Wiadomość z ostatniej chwili: mikołajkowy konwój Coca-Cola pojawi się na ulicach Elbląga już
w piątek. Dwóm charakterystycznym ciężarówkom, będzie towarzyszyła grupa moto-Mikołajów.
Konwój wystartuje o godz. 17 ze Starego Miasta. Jeśli ktoś go przegapi, to zapraszamy w
sobotę oraz w niedzielę na elbląską starówkę. Tam na mieszkańców będzie czekało mnóstwo
niespodzianek, w tym… spotkanie z Ewą Farną.
Nie sposób jednym tchem wyliczyć wszystkie atrakcje przygotowane w tym roku w ramach
Świątecznych Spotkań Elblążan. Na przystawkę proponujemy jarmark bożonarodzeniowy, który
rozpocznie się w sobotę 17 grudnia już od godz. 11. Nie masz jeszcze pomysłu na prezenty dla
bliskich, a może szukasz oryginalnych, tradycyjnych świątecznych dań? Na Starym Rynku
swoje produkty będzie oferowało ponad stu wystawców, więc każdy powinien bez trudu znaleźć
coś dla siebie. A to dopiero przedsmak tego, co nas czeka.
Pierwszy dzień Świątecznych Spotkań świętujemy wspólnie z Coca-Cola. Oprócz obejrzenia
wspaniałych mikołajkowych ciężarówek, najmłodsi będą mogli m.in. zrobić sobie zdjęcie w
urokliwym Pokoju Świętego Mikołaja, własnoręcznie przygotować prezent w „fabryce
upominków” lub przygotować wyjątkową, własną puszkę Coca-Cola. Na placu przy katedrze
odbędzie się także pokaz rzeźby lodowej. Daniem głównym będą niesamowite gwiazdy: chór
Sound’n’Grace i… Ewa Farna. Po koncertach, ok. godz.21 – na deser – obejrzymy wspaniały
pokaz sztucznych ogni. Smakowicie zapowiada się również niedziela. Ten dzień będzie
obfitował w wydarzenia artystyczne. Swoje umiejętności zaprezentują dzieci i młodzież z
elbląskich szkół, przedszkoli i z Młodzieżowego Domu Kultury. Wystąpi znakomity elbląski Chór
Cantata, pod batutą Marty Drózdy-Kulkowskiej.
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Kulminacyjnym punktem niedzieli będzie oczywiście wspólny opłatek i Wigilia mieszkańców,
zaplanowana na godz. 15:45. Zapewniamy, że tradycyjnych, świątecznych potraw wystarczy dla
każdego.
A po Wigilii zapraszamy na koncert elbląskiego wokalisty Tomasza Steńczyka. Dodatkowo na
uczestników Świątecznych Spotkań Elblążan będą czekały liczne dodatkowe atrakcje: Kraina
św. Mikołaja, niezwykła kula śnieżna, teatr uliczny, parada akrobatów i oczywiście
bożonarodzeniowa szopka.
Trasa piątkowego przejazdu konwoju mikołajkowego
Ciężarówki Coca-Cola wystartują o godz. 17 ze Starego Miasta. Trasa przejazdu: ulica Wodna,
Wałowa, Stoczniowa, Robotnicza, Rycerska, aleja Tysiąclecia, aleja Grunwaldzka, Grottgera,
Łęczycka, gen. Bema, Grobla św. Jerzego, gen. Grota-Roweckiego, aleja Armii Krajowej,
Robotnicza, Browarna, Mazurska, Aleja Odrodzenia, Płk. Dąbka, aleja Piłsudskiego,
Królewiecka, Fromborska, Ogólna, Płk. Dąbka, 12 Lutego, Hetmańska, aleja Tysiąclecia,
Rycerska, Wigilijna, Wodna.
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