بالعربي

Lagoona Mall Celebrates Eid Al Adha with the delightful tale of “Sleeping
Beauty”

Doha-Qatar, August 15, 2018: Lagoona Mall, Doha’s premium shopping and lifestyle destination, is set to
feature a very special Eid Al Adha celebration for shoppers and visitors starting first day of Eid.

The mall will come alive with the wondrous tale, “Sleeping Beauty”, one of the world’s oldest and most revered
fairy tales, live on stage.

All the way from the United Kingdom, the group “Fairytale Shows” will take the stage with 11 performers who
will send us to the land of Fantasia to witness the birth of the Fairy Princess and her life after the jealous
Magnificent casts a spell on.

Holidays are an excellent time for families and friends to come together and spend quality time and Lagoona
Mall is keen to provide them with the joyful celebrations by creating amazing shows and activities. The aim is
to bring the community together with a truly remarkable onstage and unique events designed for all ages.

In line with the festive spirit of Eid, Lagoona Mall invites families to relish a bouquet of exciting, entertaining
and memorable performances showing daily at 3:30, 6:30, and 9:30 pm to keep shoppers and mall visitors
entertained.

English

الجونا مول يحتفل بعيد األضحى المبارك بعرض مسرحية "األميرة النائمة"

الدوحة ،قطر ٥١ ،أغسطس  :٨١٥٢يقدم الجونا مول ،وجهة التسوق الفاخرة في قطر ،إحتفاالت خاصة بعيد األضحى
المبارك للمتسوقين والزوار إبتداء من أول أيام العيد.
وسيكون الجونا مول مليئا باألجواء الحماسية مع عرض مسرحية "األميرة النائمة" التي تعد واحدة من أقدم القصص
الخيالية وأكثرها شعبية في العالم.
ستمتعنا مجموعة "القصص الخيالية" بالعرض المسرحي والتي تضم  ١١ممثال قادمين من المملكة المتحدة ،حيث
سينقلوننا إلى أرض فنتازيا لنشهد ميالد األميرة وحياتها بعد لعنة الساحرة.
وتعتبر أيام األعياد واحدة من أفضل األوقات التي تجتمع فيها العائلة ،لذلك يحرص الجونا مول على تقديم أجمل
العروض واألنشطة التي تتيح لهم قضاء وقت ممتع .ويسر الجونا مول تنظيم فعاليات تدخل الفرح والبهجة إلى
قلوب الصغار والكبار ليشارك المجتمع المحلي بإحتفال عيد األضحى المبارك.
تماشيا مع أجواء العيد اإلحتفالية ،يدعو الجونا مول العائالت إلى اإلستمتاع بمسرحية "األميرة النائمة" والتي
تعرض يوميا عند الساعة  ٩:٣٣ ،٦:٣٣ ،٣:٣٣مساء ،ليشارك الزوار والمتسوقين لحظات العيد المشوقة.

