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Vianočné trhy na ministerstve
Na ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť zavítali chránené dielne z celého Slovenska. Návštevníkom ponúkajú množstvo nádherných výrobkov, ktoré vyrobili
hendikepovaní ľudia.
Vianočné ozdoby, voňavé sviečky, pohľadnice, šperky, ale aj obrazy a vianočné oblátky dnes prilákali množstvo návštevníkov. V utorok, 4.decembra, sa budú môcť dámy
zveriť do rúk profesionálnych kozmetičiek, ktoré sa postarajú o ich dokonalý vzhľad a nechty. Tohtoročnou novinkou na vianočných trhoch ministerstva bude nechtový design.
Vianočné trhy sa konajú od 3.12. 2012 do 7.12.2012 v čase od 07.00 - 15.30 na Špitálskej ul. č. 6 v strednej budove ministerstva práce.
Tešíme sa na vašu účasť
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