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Darilni boni BTC City,
vedno izpolnijo pravo željo
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Telekom Slovenije, d.d., Mobiuporabnikom poklanja darilo v obliki storitev: DARILO SMS ali DARILO MINUTE ali DARILO PODATKI. Izbirate lahko med 50 SMS-i, 15 minutami pogovora znotraj 
omrežja Mobitel ali 10 MB podatkov za paketni prenos podatkov. Veljavnost izbranega darila je 30 dni od dne vklopa. Neporabljena količina izbranega darila po 30 dneh zapade. Za vklop Darila 
pošljite SMS z vsebino DARILO SMS ali DARILO MINUTE ali DARILO PODATKI na 1918. Na Mobištevilki se lahko vklopi le eno izbrano darilo, vklop je možen le enkrat, v času od 22. novembra 
2011 do vključno 31. januarja 2012. Poslan SMS za vklop storitve in opravljene storitve ali pogovori nad vključeno količino v darilu, se zaračunajo po veljavnem ceniku. Darilo se lahko izključuje 
z določenimi storitvami in paketi. Cene so navedene v EUR in vključujejo DDV. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do spremembe cen in pogojev. Več na www.mobitel.si.

Moj Mobi. Moj svet. 

V svetu, kjer domišljija
postane resničnost!

V svetu, kjer domišljija
postane resničnost!

Darila za vse Mobiuporabnike.
Izberite si svojega!

Letošnje praznike se domišljija uresničuje vsem Mobiuporabnikom, saj Mobi prav vsem podarja 
novoletno darilo. Vsak Mobiuporabnik si lahko izbere enega od naslednjih daril: 50 SMS-ov ali 
15 minut pogovorov v omrežju Mobitel ali 10 MB prenosa podatkov. Darilo lahko vključite do 
vključno 31. januarja 2012 prek SMS-a s ključno besedo »DARILO SMS«, »DARILO MINUTE« 
ali »DARILO PODATKI« na številko 1918.
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Ali dedek Mraz danes sploh lahko 
še preživi
Bilo je lani. V enem od manjših mest, ravno dovolj velikih, da premore tudi 
svoje gledališče. V decembru, polnem dobrih želja, obljub in pričakovanj, 
to gledališče vsako leto svojo dvorano odstopi dedku Mrazu, da bi v njem, 
sedeč na odru na rdečem prestolu pod prav tako rdečimi težkimi zavesami, 
obdaroval mestne in okoliške, pridne pa tudi bolj nagajive otroke. Igralec, 
ki je bil izbran, da odigra mitološkega dobrotnika, se je na nalogo dobro 
pripravil in je zato tistega prvega sneženega decembrskega popoldneva 
skozi staro mestno jedro skorajda tekel in po tlaku, pravkar posutem s 
snegom, komaj lovil ravnotežje proti službenemu vhodu gledališča. Vedel je, 
da mora otrokom povedati več kot le to, da je na saneh in s polnim košem 
daril prihitel z daljnega severa, in da ni dovolj kratkohlačnikov le vprašati, 
ali so bili pridni, jim izročiti darilo, počakati na očetov ali mamin digitalni 
»škljoc« in iz vrste čakajočih poklicati naslednjega otroka. Uro pozneje 
je zato na odru, takrat že preoblečen v ovčji krznen plašč s polhovko na 
glavi in umetno brado na obrazu, otrokom (in tudi njihovim staršem) želel 
povedati, da v njihovem mestu, morda celo v njihovi ulici živijo tudi otroci, ki 
jih starši ne bodo peljali na sprejem k dedku Mrazu, otroci, ki doma ne bodo 
našli novoletnega drevesca in ne daril. Prisotne v dvorani je zato prosil, naj 
bodo pripravljeni svoja darila s temi otroki deliti, jim jih posoditi ali jih, ko 
se jih naveličajo, pokloniti tistim, ki se jih bodo znali razveseliti. Otrokom, 
posredno tudi staršem, pa je skušal dopovedati tudi to, da majhni zajčki, 
morski prašički, pisane papige, prisrčni kužki ali muce niso darila, da je 
podarjanje živali nehumano dejanje, saj je živalca tako kot vsaka nova igrača 
na začetku zanimiva, potem pa kaj hitro pristane v kotu, na kupu z drugimi 
nezanimivimi igračami … 
Ko je dedek Mraz razdelil darila in so se vtisov polni otroci in njihovi 
starši raztepli proti svojim domovom, je gledališče, zadovoljen, da so 
mu otroci pozorno prisluhnili, zapustil tudi igralec. Ni pričakoval, da bo 
že naslednje jutro v mestu završalo, še manj, da se bo njegov nagovor 
otrokom, naj bodo pripravljeni svoje igrače deliti, in staršem, naj se v času 
obdarovanj ne skušajo otrokom odkupiti z »živimi igračami«, zdel dvema 
mamama in enemu očeta skrajno žaljiv in jih bo tako razburil, da bodo 
novico o njegovi »bogokletnosti« raznesli po vsem mestu, dedkomrazov 
nagovor pa bo ostal osrednja tema vseh uličnih, salonskih in gostilniških 
pogovorov vse do letošnje pomladi.
Igralec letos zato ne bo več igral dedka Mraza, jaz pa se vprašujem, ali 
se res še znamo obdarovati, poklanjati z iskreno mislijo, lepo željo in 
poštenim namenom? Zakaj nenehno pozabljamo, da je najlepše dati in ne 
vzeti? Zakaj pozabljamo, da so med nami tudi taki, ki jih že dolgo ni nihče 
obdaroval, in da letos ne bo prav nič drugače?
Prepričana sem, da boste v našem mestu v letošnjem slavnostnem 
decembru našli darila in zabavo za vse želje, vse okuse in vsak žep (darilo 
zaposlenih v BTC Cityju vsem obiskovalcem naše spletne strani 
www.btc-city.com  je koledar adventne peke, zbir preizkušenih 
pekovskih receptov, po eden za vsak dan v adventu) ali pa da boste 
najbližje pripeljali na Miklavževanje, srečanje z Božičkom ali dedkom 
Mrazom v BTC Cityju. Če vam ne bo uspelo, bo morda dovolj, da najbližjim 
podarite več spoštovanja, prostega časa, prijateljstva, prijaznosti, izkušenj 
in navdušenja. Poskusite. Pa srečno 2012!

Maja Oven,
odgovorna urednica
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BTC City / delovni čas
v mesecu decembru 2011:
informacije: 01/585 22 22
www.btc-city.com
----------------------------------------------------------
TRGOVINE, NAKUPOVALNA GALERIJA 
KRISTALNE PALAČE IN DRUGE DEJAVNOSTI
• ponedeljek – sobota: od 9.00 do 20.00 
• nedelje: od 9.00 do 15.00 
• 24. december: od 9.00 do 17.00
• 25. december: zaprto 
• 26. december: od 9.00 do 15.00
• 31. december: od 9.00 do 17.00 
• 1. in 2. januar 2012: zaprto
----------------------------------------------------------
TRŽNICA BTC City
• ponedeljek – sobota: od 8.00 do 19.00 
• nedelje: od 9.00 do 15.00 
• 24. december: od 9.00 do 17.00
• 25. december: zaprto 
• 26. december: od 9.00 do 15.00
• 31. december: od 9.00 do 17.00 
• 1. in 2. januar 2012: zaprto
----------------------------------------------------------
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akTualno
novosti

  Dentalno-kirurški center 
Clarus
Vrhunske zobozdravstvene in 
implantološke kirurške storitve
V prijetnih in sodobno opremljenih prostorih strokovna ekipa 
izvaja najsodobnejše dentalnokirurške posege, center pa ima 
tudi svoj digitalni zobni rentgen in vrhunski zobni laboratorij. 
Poleg omenjenih storitev v dentalno-kirurškem centru 
posebno pozornost namenjajo preprečevanju in laserskemu 
zdravljenju parodontalne bolezni, ortodontskemu zdravljenju 
z najsodobnejšimi metodami, z lasersko terapijo nudijo 
pomoč pri odpravljanju težav s smrčanjem, opravljajo pa tudi 
lepotne korekcije obraza (tretmaji z botoksom in nekirurški 
»face lift« s pomočjo bioloških polnil).
V dentalno-kirurškem centru deluje ekipa priznanih 
zdravnikov, ki so opravili številne dodatne specializacije in 
izobraževanja doma in v tujini.
Zagotavljajo vam, da bodo vaše zaupanje upravičili, saj so 
zdravi in zadovoljni pacienti njihova največja motivacija.
------------------------------------------------------------------------
dvorana 9
T: 01/810 90 30
dr.kovacic@siol.net
www.clarus-dental.si/
------------------------------------------------------------------------

  Style Shoes
Moderna obutev po ugodnih cenah
V neposredni bližini trgovine z oblačili style, v kateri so na 
voljo predvsem oblačila za mlajšo generacijo in mlade po 
srcu, so novembra odprli novo trgovino – style shoes. V njej 
boste poleg moderne obutve našli še modne dodatke, torbice, 
šale, v poletnih mesecih pa tudi kopalke. Prav tako kot v 
trgovini style so tudi v trgovini style shoes na voljo moderni 
in cenovno dostopni izdelki. Izkoristite akcije in popuste do 
konca leta ter se oblecite in obujte v trgovini style. 
------------------------------------------------------------------------
dvorana a, kletna etaža
T: 01/585 18 31
------------------------------------------------------------------------

  Kelih
darila za vsako priložnost
V trgovini Kelih so odprli slovenski kotiček, v katerem so 
združili izdelke domače obrti, unikatne izdelke, Kristal rogaška 
in izdelke priznanih umetnikov, kot sta Oskar Kogoj in Irena 
Polanec. Poleg tega boste v trgovini našli bogato izbiro daril 
za vsako priložnost in za vsakogar (za rojstne dneve, poroke, 
obletnice) pa tudi poslovna darila.
Vabimo vas, da jih obiščete.
-------------------------------------------------------------------
dvorana a, pritličje
T: 01/542 20 09
-------------------------------------------------------------------

  Ladiva
Pravi čevelj za pravi korak

Čudovita novica za vse, ki imate radi izstopajoče čevlje! V 
življenju je pomemben vsak korak, pravi korak pa potrebuje 
tudi pravi čevelj. Ker ste nekaj posebnega in želite svojim 
nogam poleg udobja privoščiti tudi poseben design, vam 
v trgovini ladiva prvič v sloveniji ponujajo zelo priljubljeni 
blagovni znamki obutve – solo soprani in You Young Coveri. 
Italijanski design in odlična kakovost sta združena v modelih 
moške in ženske obutve, v katerih boste vedno opaženi. 
Zanj in zanjo lahko izberete športnoelegantne ali posebno 
»odštekane« modele. Prav tako so vam na voljo tudi ujemajoče 
se torbice. Poleg znamk solo soprani in YY Coveri vam 
ponujajo tudi čevlje znamke dive & Co.
------------------------------------------------------------------------
dvorana a, kletna etaža
T: 051/855 901
------------------------------------------------------------------------

  Primamusic
Prijazna glasbena trgovina
V glasbeni trgovini Primamusic vam je na voljo pester izbor 
klasičnih, akustičnih in električnih kitar, primernih tako za 
začetnike (cene so od 50 evrov) kot za izkušene glasbenike, ki 
od instrumenta zahtevajo nekaj več. Prav tako boste pri njih 
našli bogato izbiro glasbil za otroke. Hit instrument leta so 
ukulele, na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji orglic. Na 
voljo so tudi ojačevalci in ostali pripomočki, kot so uglaševalci, 
strune, kabli, trzalice, torbe ...
Vabljeni v trgovino Primamusic, kjer boste prav gotovo našli 
nekaj zase, v decembru pa vas čakajo še dodatni novoletni 
popusti. Zveste kupce čaka članska kartica, s katero lahko 
privarčujejo še več.
-------------------------------------------------------------------
dvorana a, zgornja etaža
T: 01/810 95 30
info@primamusic.si
-------------------------------------------------------------------

  Synovia
Vrhunsko znanje in mednarodne 
fizioterapevtske izkušnje
synovia je pravo mesto za vse, ki imajo težave z bolečinami 
v nogah, rokah, hrbtenici ali vratu. Fizioterapevtski program 
synovie, ki ga izvajajo strokovnjaki z medicinskim znanjem in 
mednarodnimi izkušnjami s področja rehabilitacije, športnih 
poškodb, manualne terapije in posturologije, temelji na 
najsodobnejši tehnologiji. Za vsakega pacienta pripravijo 
individualen program, s katerim čim hitreje doseže rezultate 
zdravljenja in prepreči morebitno ponovitev poškodbe.
Vabimo vas, da jih obiščete. Po natančnem pregledu in 
postavitvi diagnoze bodo posebej za vas izdelali načrt 
zdravljenja. Vadbeni programi za izboljšanje drže potekajo pod 
nadzorom certificiranega inštruktorja fitnesa. Nudijo tudi 
preventivne programe za podjetja.
-------------------------------------------------------------------
Center Mercurius
T: 031 734 420
stefharley@yahoo.com
www.synovia.si
-------------------------------------------------------------------

  Čar Arome
razvajajte se s čokolado, dobro kavo 
ali čajem
Trgovina Čar arome vas od začetka novembra pričakuje 
v novi trgovini v pritličju dvorane a (najbližji vhod a2). Na 
policah boste našli čokoladne dobrote različnih oblik in 
velikosti, tudi s priložnostnimi napisi in različnimi dodatki, 
kmalu pa vas bodo razveselili tudi s pralineji različnih okusov. 
Izbirate lahko tudi med sadnimi, zelenimi, črnimi, belimi, 
rdečimi, zeliščnimi in rooibos čaji, ob tem pa lahko svoje 
brbončice razvajate tudi z različnimi nearomatiziranimi in 
aromatiziranimi kavami. Na prodajnih policah so na voljo 
tudi čajniki, skodelice, cedila in doze za shranjevanje čaja, 
praznično vzdušje pa si lahko pričarate s svečami Yankee ali 
svečami iz palmovega in sojinega voska. Na voljo vam je tudi 
linija presnih izdelkov in med z različnimi eteričnimi olji.
------------------------------------------------------------------------
dvorana a, pritličje
T: 01/585 22 97
trgovina.cararome@gmail.com
www.cararome.com
------------------------------------------------------------------------
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akTualno
novosti in dogodki

akTualno
Že 20 let v BTC Cityju

  Z vami in za vas že 20 let
drogerija lola
Trgovina je svoja vrata obiskovalcem odprla novembra 
1991 in jim najprej ponudila le kozmetične izdelke 
nižjega in srednjega cenovnega razreda, dovolj 
mamljive, da so se s ponudbo in postrežbo zadovoljne 
stranke rade vračale v BTC, ki je takrat še slovel kot 
skladiščni, manj trgovski center. Vedno večje število 
kupcev in njihove najrazličnejše želje so sčasoma 
narekovale tudi vsebinsko prenovo trgovine, ki je v dveh 
desetletjih iz klasične drogerije prerasla v drogerijo 
priznanih blagovnih znamk, hkrati pa je kupcem 
ponudila tudi modne damske in toaletne torbice, 
šale, denarnice in druge modne dodatke za urejen 
videz. recepta za preživetje v času, ko mnoge trgovine 
zapirajo svoja vrata, v drogeriji lola ne izdajo, vedo pa 
povedati, da je treba kupcu ponuditi vedno kaj novega; 
le tako bo lahko nakupovalno središče BTC City znova 
tako živo in polno obiskano, kot je bilo pred desetletjem. 

Pri levčku
Trgovina, v kateri boste našli široko paleto izdelkov, 
namenjenih ustvarjanju tako v umetnosti kot v 
prostem času (barve, slikarska platna in potrebščine, 
material za izdelavo nakita, barve za poslikavo 
stekla, porcelana, keramike, svile, tekstila, plastike, 
lesa), se je za obiskovalce odprla maja 1991. Čeprav 
so se v dveh desetletjih na prodajnih policah trgovine 
zamenjali številni artikli, je rdeča nit ponudbe – 
preživljanje prostega časa – ostala nespremenjena. 
da je trgovina obstala tudi v kriznih trenutkih, je 
bila potrebna velika mera potrpežljivosti, vztrajnosti 
in pridnosti zaposlenih –  predvsem pa pošten in 
prijazen odnos do obiskovalcev in kupcev. Ta se je 
obrestoval, saj je Pri levčku kar 90 odstotkov stalnih 
obiskovalcev, med njimi že otroci njihovih prvih 
kupcev. s poštenim odnosom do drugih in do sebe je 
mogoče vse!

saming
Odločitvi, da prva trgovina za prodajo filtrov in maziv 
za osebne avtomobile, tovorna vozila, delovne stroje, 
motocikle in čolne v sloveniji odpre svoje prodajne 
prostore v BTC Cityju, je botrovala prav lokacija, ki 
je lahko ponudila ustrezno kvadraturo za primerno 
najemnino in s tem narekovala tudi prodajni moto 
trgovine: najboljši nakup za najnižjo ceno. Od oktobra 
1991, ko so v trgovino vstopili prvi kupci, pa vse do 
danes, so se v neposredni okolici pojavili tudi drugi 
prodajalci avtomobilskih rezervnih delov, zato se v 
samingu borijo za vsakega kupca posebej. skrivnosti 
preživetja ni, zatrjuje še g. samsa, mi pa dodajamo, da 
je k njihovemu obstoju prispevalo tudi dejstvo, da so v 
sloveniji najbrž edini s tolikšnimi izkušnjami pri prodaji 
filtrov in maziv.

  Olimpijske medalje 
na ogled v Kristalni palači
V pritličju Kristalne palače je na ogled izredno zanimiva 
razstava – razstavljene so kopije olimpijskih medalj, ki 
so jih na olimpijskih igrah od leta 1912 osvojili slovenski 
športniki. Na razstavi, ki jo je pripravila slovenska olimpi-
jska akademija, je na ogled tudi kopija prve medalje, ki jo je 
leta 1912 na Olimpijskih igrah v stockholmu osvojil rudolf 
Cvetko.
razstava vključuje pet vitrin – panojev, na katerih so 
predstavljene fotografije športnikov in kopije olimpijskih 
medalj, ki so jih osvojili. Vitrine so opremljene z značkami 
vseh olimpijskih iger in besedilom, ki opisuje posamezna 
obdobja slovenskega športa in olimpizma. 
razstava bo v Kristalni palači na ogled do 5. januarja 
2012. družba BTC je že vrsto let bronasti partner Olimpi-
jskega komiteja slovenije in tako zagotavlja del sredstev 
za aktivnosti in program slovenske olimpijske akademije. 
Vabljeni!

  Brezplačno drsanje 
na Trgu mladih
Tudi letos  se nadaljuje sezona drsanja na drsališču na 
Trgu mladih v BTC City ljubljana.
sezona drsanja se začne v zadnjih dneh novembra, 
drsališče pa bo odprto vsak dan od 10. do 22. ure.  
drsanje je brezplačno, obiskovalci pa si lahko brezplačno 
izposodijo tudi drsalke. 

  Družba BTC podarila 
upanje na otroške sanje
 
družba BTC je Fundaciji danila Türka Pustimo jim sanje, 
katere osnovno poslanstvo je spodbujanje aktivnosti za 
preprečevanje in odpravljanje posledic nasilja nad otroki v 
družini, šolskem okolju, lokalnem okolju, na območjih, kjer je 
ogrožen mir, v okoljih, kjer divjajo vojne, in povsod tam, kjer je 
grobo kršeno otrokovo dostojanstvo ter so ogrožena življenja 
in zdravje otrok, donirala 10.000 evrov.
Fundacija je 24. oktobra organizirala drugi dobrodelni kon-
cert Jana Plestenjaka z gosti, celoten izkupiček pa namenila 
kriznim centrom za otroke in mladostnike ter gradnji 
otroškega vrtca v okviru slovenske vasi misijonarja Pedra 
Opeke na Madagaskarju.

Vrhunska kava illy, slastna čokolada Domori in odlični čaji Dammann Frères – vsak zase in vsi skupaj namenjeni razvajanju čutil. 

Za vas ali kot darilo za vam drage. Butična trgovina ESPRESSO v nakupovalni galeriji Kristalne palače, BTC City Ljubljana, 

in na Fajfarjevi ulici 33, Ljubljana Vič.

T (01) 422 88 88, spletna trgovina www.espresso.si

  Kristalna palača vključena v 
projekt Odprte hiše Slovenije
Odprte hiše slovenije je pobuda za izboljšanje kakovosti 
arhitekture in urbaniziranega prostora ter bivanja. Projekt, 
ki ga v sloveniji izvaja Zbornica za arhitekturo in prostor, 
je del mednarodne mreže Open House Worldwide, ki 
združuje že 12 mest iz devetih držav (london, New York, 
dublin, Tel avív, Jeruzalem, Melbourne, galway, Barcelona, 
Chicago, rim, Helsinki, različni kraji v sloveniji). 
V okviru projekta je bilo odprtih skoraj 90 objektov, zvrstilo 
se je 15 spremljevalnih dogodkov, med odprtimi objekti pa 
je bila na ogled tudi Kristalna palača, ki je zasnovana po 
najvišjih arhitekturnih standardih. Objekte in dogodke si je 
ogledalo več kot 2100 obiskovalcev, Kristalna palača pa je 
bila med najbolj obiskanimi objekti.

  Na Ljubnem ob Savinji 
svetovni pokal v smučarskih skokih 
za ženske
11. in 12. februarja prihodnje leto bo na ljubnem ob 
savinji potekala tekma za svetovni pokal v smučarskih 
skokih za ženske. Tekme svetovnega pokala potekajo 
pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIs), ljubno 
ob savinji pa je eno izmed šestih prizorišč. Predsednik 
častnega odbora svetovnega pokala je Jože Mermal, 
predsednik uprave družbe BTC, ki tudi pomembno 
sponzorsko podpira tekmovanje.
Na poletnih pripravah so članice slovenske smučarske 
skakalne reprezentance dosegle nekaj vrhunskih 
rezultatov, na ljubnem ob savinji pa bodo predvidoma 
nastopile Maja Vtič, anja Tepeš, špela rogelj, Katja 
Požun, eva logar in Urša Bogataj. reprezentanco 
bosta vodila trener Matjaž Triplat in pomočnik trenerja 
Primož Peterka.
Cena vstopnice za oba tekmovalna dneva bo 5 evrov, za 
otroke do 14. leta pa vstopnine ne bo. srečamo se na 
ljubnem ob savinji!

  City After Work Partyji
vsak četrtek od 16.30 ure v restavraciji divino v 
kristalni palači

ste izgubili motivacijo za delo? Pridite na City after 
Work Party, kjer vas čaka zabavna stran dela, tokrat 
v novi in trendovski restavraciji diVino v Kristalni 
palači. sproščali se bomo ob ritmih housa, za pijačo 
dobrodošlice in prigrizek bo poskrbelo prijazno osebje 
restavracije diVino.

  Sprejem za Bojana Tokiča
Na nedavnem evropskem prvenstvu v namiznem tenisu 
na Poljskem je Bojan Tokič osvojil dve bronasti kolajni; to 
je največji uspeh namiznega tenisa v zgodovini slovenije. 
Ob tej priložnosti je v BTC Cityju potekal sprejem za 
našega vrhunskega športnika, ki so se ga udeležili novi-
narji, igralci, trenerji, obiskovalci ... 
Ob trenerju Bojana Tokiča Bojanu raku sta se sprejema 
udeležila tudi predsednik Namiznoteniške zveze 
slovenije mag. Marjan Hribar in predsednik uprave 
BTC Jože Mermal. BTC je namreč pokrovitelj moške 
namiznoteniške reprezentance.

  Barve pomladi 
v trgovini Benetton
Vodilna načela podjetja Benetton so iskanje, eksperimen-
tiranje, inovacija in podpora mladim. Tako so 21. oktobra 
v United Colors of Benetton v sodelovanju z italijanskim 
inštitutom za kulturo v sloveniji v trgovini Benetton v 
BTC Cityju ljubljana pripravili odprtje razstave v sklopu 
natečaja Barve pomladi. s tem se je zaključil tretji likovni 
natečaj za otroke srednje in Vzhodne evrope, ki je namen-
jen spodbujanju umetnosti in kreativnosti med mladimi. V 
trgovini Benetton, ki je neposredno ob športnem centru 
Millenium, je bila tako na ogled razstava likovnih izdel-
kov, ki so jih v okviru natečaja ustvarili otroci ljubljanskih 
osnovnih šol. Na natečaju je sodelovalo približno 700 
otrok, ki so lahko svobodno izbrali likovno tehniko in tako 
ustvarili lasten izdelek na temo Barve pomladi.
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oglas Vodnik november 120 x 180 mm

11. november 2011 17:42:25

aTlanTis
Vodno mesto 
www.atlantis-vodnomesto.si

Delovni čas: 
Dežela savn: vse dni v letu od 9. do 23. ure
Svet doživetij in Termalni tempelj: od ponedeljka 
do četrtka, od 9. do 21. ure, od petka do nedelje 
ter med prazniki pa od 9. do 22. ure

www.mass.si
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Novost, ki že po nekaj obiskih v studiu la Vida 
obljublja gladko, napeto in sijočo kožo na obrazu, 
je učinkovita, povsem naravna, prava organska 
sPa-terapija, kjer se srečajo inovacija, znanost 
in vidni rezultati. Poimenovali smo jo Jet Peel, 
predstavlja pa najnovejši, neinvaziven, naraven 
in sproščujoč tretma za pomladitev kože z 
osupljivimi rezultati.
Vabimo vas, da se zaupate rokam izkušenih 
terapevtk in preizkusite vse bolj priljubljeno 
pomlajevalno terapijo, pri kateri kožo gladimo 
z vodnim curkom in kisikom ter tako v kožo 
vnašamo hranila (vitamine, hialuronsko kislino 
in nekatere sadne kisline) in poleg glajenja kože 
dosežemo, da koristne snovi skozi povrhnjico 
dejansko prodrejo v globlje plasti kože. do zdaj 
smo to lahko dosegli le z uporabo igle.
--------------------------------------------------
www.lavida.si
T: 01/585 21 22, 041 660 968
--------------------------------------------------

Jet Peel v studiu La VidaPrenovljena eTrgovina 
Vodnega mesta Atlantis
Pred nami je čas praznikov in obdarovanj. 
V tem obdobju se pogosto znajdemo v 
zadregi, kaj podariti svojim najbližjim. Na 
spletnem mestu Vodnega mesta atlantis 
je zaživela prenovljena eTrgovina, v kateri 
lahko kupite darilne bone za vstop v svet 
doživetij, Termalni tempelj in deželo savn, 
za storitve novega Centra azijskih masaž in 
različne pakete!
Vstopnice svet doživetij, Termalni tempelj 
in deželo savn lahko kupujete  
10 odstotkov ceneje!

Posebni popust ob 
odpiranju
Prvim 100 kupcem, ki bodo vtipkali 
spodnjo kodo, bomo na darilne bone 
za posamezne vstopnice in storitve 
Centra azijskih masaž priznali dodatni 
10-odstotni popust!

koda za dodatni 
10-odstotni popust: 

darilo
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sTil 
glamurozno v novo leto!

sTil 
glamurozno v novo leto!

On: obleka Benetton, 179 €, Benetton 
Megastore; srajca, 65 €, kravata, 24,90 €, 
invidiauomo, Nakupovalna galerija Kristalne 
palače; čevlji, 359 €, Cristobal, Nakupovalna 
galerija Kristalne palače
Ona: obleka, 89 €, hala 12; črna ogrlica, 
45 €, vita Mea, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače; ogrlica iz perl, 329 €, 
Zlatarstvo Močnik, Dvorana A; čevlji, 
345 €, Cristobal, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače; torbica Sisley, 39,95 €, 
Benetton Megastore 

naslovnica:
Ona: bluza, 29,95 €, ogrlica, 24,95 €, 
Benetton Megastore; hlače, 59 €, hala 
12; čevlji, 300 €, torbica, 850 €, Cristobal, 
Nakupovalna galerija Kristalne palače
On: pulover, 79,90 €, šal, 29,90 €, hlače, 
79,90 €, invidiauomo, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače; čevlji, 79,90 €, alpina, 
Dvorana A  

scena: trgovina rolf Benz, Nakupovalna 
galerija Kristalne palače

Ona: suknjič, 149 €, bluza, 39,90 €, krilo, 125 €, 
hala 12; čevlji, 574 €, Cristobal, Nakupovalna 
galerija Kristalne palače; torbica Sisley, 29,95 €, 
Benetton Megastore; ogrlica s srčkom, 185,65 
€, glam, Nakupovalna galerija Kristalne palače
On: srajca, 65 €, kravata, 24,90 €, pulover,  
79,90 €, hlače, 79,90 €, invidiauomo, 
Nakupovalna galerija Kristalne palače
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2x dekorativna odeja
Mark Plus

sistem  3 v 1                                       

2 1za
ceno

Topla odeja ali mehko pregrinjalo, ki ju v 
hipu zložite v praktičen dekorativni vzglavnik. 
Puhasto polnilo iz mikrovlaken Wellsleep ima 
izjemno toplotno moč, prijetna mehkoba 
prevleke pa vas nežno razvaja v hladnih 
zimskih dneh.

4990 € 9980 €

Velikost odeje: 140 x 200 cm
Velikost vzglavnika: 40 x 60 cm
Velikost odeje: 140 x 200 cm
Velikost vzglavnika: 40 x 60 cmObiščite nas v Studiu Dormeo, 

Dvorana 4, BTC Ponudba velja 
od 15.11. do 31.12.2011.

ŠsPorTno
Zimske športne aktivnosti v BTC Cityju

športni tudi pri nizkih 
temperaturah
čeprav nekatere tudi pri nizkih 
temperaturah želja po gibanju sili v 
naravo, nas je večina, z izgovorom 
saj bomo nadaljevali spomladi!, 
že opustila športne dejavnosti na 
prostem in se v teh vedno krajših in 
manj prijaznih dneh že zaprla med 
štiri stene svojih domovanj. a ker 
vsi vemo, kako težko bo po zimskih 
mesecih mirovanja znova sesti na 
kolo, obuti rolerje ali preteči nekaj 
kilometrov, vam tokrat predlagamo, 
kje lahko v BTC Cityju vso zimo 
ostanete aktivni. 

Športni center 
Millenium
Center, ki je lani vstopil v drugo desetletje 
delovanja, se ponaša s sodobnim fitnes 
centrom, petimi pokritimi teniškimi igrišči in 
nedavno vrhunsko prenovljeno finsko, turško 
in infra savno. Oblikovni prenovi je sledila 
tudi vsebinska, saj od oktobra, ob torkih in 
četrtkih, v savnah izvajajo terapije (piling 

telesa v parni savni) in programe (vrtinčenje 
zraka in aromoterapija v finski savni).
Za vse, ki imajo radi zasebnost in intimo, 
pa je na voljo ločeni del savne, t. i.  vip savna, 
z veliko turško in infrardečo savno ter 
prijetnim zunanjim in notranjim počivalnim 
prostorom, kjer za vzdušje poskrbijo še 
kamin, šampanjec in sveže sadje. Vip savna 
je namenjena največ štirim obiskovalcem.
-----------------------------------------------------
šČ Millenium
www.millenium.btc.si
millenium@btc.si:
T: 01/585 15 00
-----------------------------------------------------

Plesna zvezda
Plesno znanje je danes del obvezne 
splošne izobrazbe posameznika, hkrati 
pa odraža njegovo kulturno širino. Poleg 
vseh pozitivnih učinkov na človekove 
psihofizične sposobnosti – ples namreč 
izboljšuje koordinacijo, gibljivost, 
ravnotežje, hitrost, vzdržljivost, telesno 
držo, splošno počutje in samopodobo – je  
družabni ples zagotovo izvrstna oblika 
rekreacije, ki druži in zbližuje partnerja.
Ne glede na to, koliko ste stari, za ples 

ni nikoli prepozno. Zatorej, le pogumno 
v plesno šolo Plesna zvezda, kjer boste s 
strokovno podkovanim plesnim pedagogom 
kmalu usvojili prve korake in začutili vse 
radosti, ki jih družabni ples ponuja. 
-----------------------------------------------------
Zgornje nadstropje šC Millenium
www.plesnazvezda.si 
 info@plesnazvezda.si
T: 041 634 000
-----------------------------------------------------

prirejajo pa tudi novoletna srečanja in 
dogodke po željah obiskovalcev. 
-----------------------------------------------------
dvorana 9
www.clarus.si/golf  golf@clarus.si
T: 01/200 09 18
-----------------------------------------------------

Roll Bar 
– Indoor karting center
V dvorani nasproti Koloseja vas pričakuje 
petnajst vrhunsko pripravljenih električnih 
gokartov, ki vam nudijo hitrostno adrenalinsko 
zabavo za vse generacije, celo malčke, starejše 
od pet let. Izkušeni vozniki že vedo, da hitrostne 
užitke lahko delijo sami s seboj ali s prijatelji, 
za vse, ki se s tem športom srečujejo prvič, pa v 
Indoor karting centru prirejajo izobraževanja in 
tečaje vožnje z električnimi gokarti.
V Indoor karting centru vam v pred-novoletnem 
času omogočajo tudi poslovni zakup steze za 
določen čas za vas in vaše prijatelje, sodelavce 
ali poslovne partnerje (zakup vključuje 
profesionalno vodenje tekmovanja in nagrade), 
ki ga v roll Baru lahko dopolnite s postrežbo 
tople ali hladne hrane, glasbenimi točkami, 
koncertom ali plesnimi skupinami.
-----------------------------------------------------
dvorana  18
www.indoor-karting.com
info@indoor-karting.com
Telefon: 01/585 25 70  
-----------------------------------------------------

Golf Clarus
golf Clarus je eno izmed najsodobneje 
opremljenih dvoranskih golfskih središč 
v sloveniji. Poleg igrišč in tehničnih 
pripomočkov za golf (simulator, 
odbijališča, naprave za izbiro optimalne 
opreme itd.) je tu na voljo še trgovina z 
opremo za golf. Za negolfiste organizirajo 
začetne tečaje golfa za vse starostne 
skupine. Pridružite se jim tudi vi in 
spomladanske udarce na igriščih 
pričakajte pripravljeni.
Poleg vadbe je golf Clarus namenjen še 
vsem, ki se radi razvajajo ob dobri kavi in 
pijači, obiskovalcem pa nudijo še vrhunski 
izbor cigar in konjakov. Vsak četrtek 
organizirajo druženje in turnirje v puttanju, 
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* (popust velja za gotovinsko plačilo oz. -15% na vsa negotovinska plačila)

ekskluzivno v GA trgovinah1.199,00 
redna cena

GA klubska cena



Sušilni stroj s toplotno črpalko

BOSCH WTW86561
Kapaciteta sušenja: 7kg, Kondenzacijsko sušenje 
Toplotna črpalka, Energijski razred: A-50%
Garancija: 5 let

specializirane trgovine za gospodinjske aparate in kuhinje
Za dodatne informacije pokličite:

Do 40% popusta na vse kuhinje 
in 10%** popust na gospodinjske aparate ob nakupu kuhinje

               ** popust velja za aparate izbranih blagovnih znamk in ne velja za aparate z GA klubsko ceno.

www.gospodinjski-aparati.si
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Do 40% popusta na vse kuhinje

*

popust na Ballerina kuhinje

btc_vodnik_nov2011.indd   1 14.11.2011   13:19:39

• Intel B800 (1,5 GHz, 2 MB L3)
• 39,6cm (15,6") HD LED
• 4 GB RAM, 320 GB disk
• Grafi ka HD Intel
• HDMI, bluetooth, spletna kamera
• Microsoft ® Windows™ 7 

Home premium

399,99 €
Prenosnik je na voljo samo v poslovalnicah!

Prenosnik Lenovo G570
• 500 GB
• 6,3 cm (2,5")
• USB 3.0
• Nero BACKITUP 4 Essentials
• črne ali sive barve

74,99 €

104,99 €
PRIHRANEK30€

Zunanji disk Verbatim

Ponudba velja do 15. 12. 2011 
oz. do razprodaje zalog.

Akcijske cene igrač, vključenih v izbor igrač HIT 2012, veljajo do 4.1.2012. Akcija velja za blago na zalogi.

www.abc-igrace.si 
HITRO IN ENOSTAVNO DO IGRAČ PO AKCIJSKH CENAH TUDI OD DOMA 

www.abc-igrace.si 
HITRO IN ENOSTAVNO DO IGRAČ PO AKCIJSKH CENAH TUDI OD DOMA 

HiT

2012

IZBOR IGRAČ ZA 
VSE STAROSTI PO 
AKCIJSKIH CENAH 

V TRGOVINAH 
BABY CENTER

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

292929,99,99,9929,99292929,9929,9929,99292929,9929
Otroška hoduljica 2 v 1
Redna cena: 40,99 €

Art. 175729

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

444444,99,99,99
Igralni center Premakni in se igraj
Redna cena: 69,99 €

Art. 235239

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

999,99,99,999,99999,999,999,99999,999
Družabna igra Twister
Redna cena: 18,99 €

Art. 201643

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

292929,99,99,9929,99292929,9929,9929,99292929,9929
Otroška kuhinja Miele
Redna cena: 44,99 €

Art. 219362

Računalnik Hello Kitty 
ali Bimbo
Redna cena: 34,99 € / 29,90 €
Art. 230028, 204469

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

242424,99,99,99
Kocke Ustvarjalno sestavljanje
Redna cena: 26,99 €

Art. 236613

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

212121,99,99,99

444444,99,99,99 Art. 235239

444444,99,99,99
Kopač Cat
Redna cena: 57,99 €

Art. 201493

Akcijska cena (€):

Igralni center Premakni in se igrajIgralni center Premakni in se igraj

Družabna igra Twister

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

343434,99,99,99
Pojoči dolgoušček
Redna cena: 49,99 €
Art. 237040

Akcijska cena (€):Akcijska cena (€):

343434,99,99,99
Lesena železnica in cesta
Redna cena: 51,99 €

Art. 236856

Akcijske cene igrač, vključenih v izbor igrač HIT 2012, veljajo do 4.1.2012. Akcija velja za blago na zalogi.

Hit 2012_BTC Vodnik 245x365.indd   1 02/11/2011   11:42:38
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TrenD
darila zanjo in zanj

TrenD
darila za najmlajše in hišne ljubljenčke

1 Jedilno masažno jagodno olje Hot-shiatsu 100 ml in Masažno olje vrtnica Hot-shiatsu 250 ml; 19.99 € (kos); Private affairs mega erotika, 
dvorana a 2 Hot-Body paint čokolada 250 g; 19.99 €; Private affairs mega erotika, dvorana a 3 Kavni aparat X7.1; 210.00 €; espresso, 
Nakupovalna galerija Kristalne palače 4 športna ura Forerunner 210; 259.00 €; garmin, Nakupovalna galerija Kristalne palače 5 Čokoladna 
formula; 6.30 €; čar arome, dvorana a 6 lučka angelček; 9.99 €; alenka, dvorana a 7 iPad 32 gB; 579.00 €; istyle, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače 8 Parfum Vanille Noire za ženske; 47.20 € in deodorant Vanille Noire za ženske; 15.60 € in Parfumirani gel za prhanje Vanille 
Noire za ženske; 12.50 €; yves rocher, Nakupovalna galerija Kristalne palače in dvorana a 9 darilni set nogavice,tablica in parfum; 29.99 €; 
hiša daril, dvorana a 10 Pipa; 113.00 €; ekskluzivna trafika 3Dva, Nakupovalna galerija Kristalne palače 11 Moški usnjeni copati; 13.90 €; 
alenka, dvorana a12 Maska za oči; 2.99 € in pregrinjalo; 11.99 €; alenka, dvorana a

13 Punčka Clara, Haba; 34.90 €; Babadu, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače 14 gugalni konj; 45.99 €; eigrače, dvorana a 
15 Zimski plašč za kužke Ferry; 18.50 €; Mr. Pet, dvorana 3 
16 Mehka knjiga Ovčka  Woolly, 0+; 12.50 €; Mothercare, 
dvorana 10 17 Kuhinja, Janod; 87.90 €; Babadu, Nakupovalna 
galerija Kristalne palače 18 Posode za hrano in vodo s tačkami 
prostornine od 0,3 l do 2,2 l; 4.20 € - 11.99 €; Mr. Pet, dvorana 3
19 Hišica Walacha št. 8; 11.96 €; Mladi tehnik, emporium 
20 Hiška, le Toy Van; 123.90 €; Babadu, Nakupovalna galerija 
Kristalne palače 21 Kocke Ustvarjalno sestavljanje; 21.99 €; 
Baby Center, dvorana 11 22 Kletka z opremo za hrčka Critter fun; 
28.00 €; aler Zoo trgovina za male živali, dvorana a

Darila za vsak žep
Obdarovanje je izraz naklonjenosti in pozornosti, je 
lepa navada in odraz olike. November in december pa 
sta meseca, ko razmišljamo o tem, kaj podariti svojim 
najbližjim, družini, prijateljem in celo svojim zvestim 
ljubljenčkom. Paleta trgovin je neskončna, zato lahko 
porabimo veliko časa za izbiro pravih, tistih, ki nam bodo 
ponudile prave artikle po ceni, primerni za naš žep. BTC 
City je zato pravi naslov za vas, saj boste v našem mestu 
v več kot 400 trgovinah zagotovo našli kaj primernega 
prav za vsakogar. da pa bo izbira še lažja, vam v tokrat-
nem Trendu predstavljamo zbirko idej za darila zanjo, 
zanj, za otroke in hišne ljubljenčke, izbranih v trgovinah 
v BTC Cityju. Tu boste našli tako tradicionalna praznična 
darila kot sodobne trendovske izdelke. Če pa vam naši 
predlogi niso všeč, zagotovo ne boste zgrešili, če boste 
podarili darilni bon BTC City ali atlantis.
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obdobje peke, kuhe in priprave prazničnih jedi je pred 
vrati. Prihaja čas, ko bomo začeli razmišljati o tem, 
kaj kupiti za darila, pri katerem od družinskih članov 
bo potekalo božično kosilo ali večerja, in navsezad-
nje, kakšno hrano bomo na ta dan pripravili. 
V kavarni in slaščičarni Zvezda ob Hali 12 pa že vedo, kaj 
bodo ponudili svojim gostom v decembrskem času. Razvajali 
vas bodo z različnimi slaščicami, med katerimi boste našli 
marmorni kolač, potice (orehovo, pehtranovo, mandljevo, 

čokoladno, rožičevo in rozinovo), mandljevo potico iz pirine 
moke, komutini piškote z brusnicami, pirine piškote s 
sezamom, božično torto, čaje različnih okusov znamk CHA 
in Ronnefeldt ter organske čaje Pukka. V ponudbi bodo imeli 
tudi svoje piškote različnih vrst, kot so zvezdice, marmeladni 
žepki, pomarančni srčki, čokoladno-orehovi piškoti, domači 
prijatelj, zvezdice, polnjene z marmelado, zvezdice, oblite s 
čokolado, išlerji, čokolatinke, vaniljevi rogljički itd. Vse to in 
še več vam nudijo v Zvezdi v BTC Cityju.
Kuha in predvsem peka se po navadi začneta že vsaj kakšen 
teden pred glavnimi prazniki, in tisti z malo več domišljije 
si vsako leto umislijo kaj novega, nenavadnega, nekaj, kar bo 
zagotovo navdušilo njihove goste. Tudi v BTC Cityju smo za 
vas pripravili sladko presenečenje v obliki recepta za slastno 
torto, ki so nam ga prijazno zaupali v kavarni in slaščičarni 
Zvezda. Tako vam ne bo treba več tuhtati, kaj boste za piko 
na i pripravili pri božični večerji. Pa dober tek!

***************************
Božična torta Zvezda 
(premera 26 centimetrov, za 14 kosov ali enega sladkozobeža)

Biskvit (za en oblat, priprava torte zahteva tri)
2 rumenjaka, 2 beljaka, 62 g sladkorja, 41 g čokolade,
62 g orehov
Beljake stepemo, dodamo sladkor in rumenjake. V zmes 
zamešamo orehe in čokolado. Vlijemo v model. Postavimo v 
pečico za 20 minut pri 160 ˚C.

»Božična« krema
250 g čokolade, 375 g masla, 6 rumenjakov, 200 g sladkorja, 
100 g vaniljevega sladkorja, limonina lupina, pomarančna lu-
pina, 2 dl pomarančnega soka, 250 g kremnega sira mascar-
pone, zimske začimbe: cimet, muškatni orešček, klinčki, janež
Sladkor z malo vode kuhamo do nitke (žlico pomočimo v 
sladkor in sladkor z nje počasi odteka v velikih kapljah (!), kot 
nitka). Rumenjake penasto stepemo in jim dodamo kuhan 
sladkor. Posebej stepamo maslo in stopimo čokolado. K 
stepenim rumenjakom dodamo maslo, čokolado in kremni 
sir mascarpone. Na koncu dodamo še zimske začimbe ter 
limonino in pomarančno lupinico.

Beljakov sneg 
350 g beljakov, 700 g sladkorja, 235 g vode, sok ene limone
Sladkor in vodo kuhamo do nitke (glej zgoraj). Beljake 
stepemo v sneg, nato snegu po nitki dodajamo sladkor. Na 
koncu dodamo še limonin sok. Beljake stepamo toliko časa, 
da postanejo svetli in trdi.

Polnjenje torte 
Oblat biskvita navlažimo s pomarančnim sokom. Na tanko 
namažemo s kremo in dvakrat ponovimo. Torto obmažemo 
z »božično« kremo. Razrežemo jo na 14 kosov in na vsakega 
od njih nabrizgamo kupček beljakovega snega ter ga 
oblijemo s čokoladnim oblivom. Na koncu torto popršimo s 
srebrnim jedilnim sprejem.

---------------------------------------------------------------------
Slaščičarna in kavarna Zvezda
Dvorana 12
T: 01/585 20 95 
---------------------------------------------------------------------

gurMe
Praznična peka z BTC Cityjem in Zvezdo

FRIZERSKA
TRGOVINA

ESTELA
BTC, HALA 3

Tel.: 01/585-28-90

FRIZERSKI
SALON
ESTELA

Tel.: 01/542-42-94

KOZMETIČNI
SALON
ESTELA

Tel.: 01/542-42-95

s tem letakom

-20 %
na vse artikle in storitve

(razen akcije)
velja do 31.12.2011.

Restavracija diVino je del skupine Dulcis Gourmet 
(www.dulcis-gourmet.si)

T: 01/ 585 22 81, M: 031 768 062, 
info@divino.si, www.divino.si

Kristalna palača 
BTC CITY Ljubljana

Mmmm, kako omamno diši!
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siTi TeaTer 

Pester začetek še pestrejše sezone
siTi Teater BTC je v letošnjo gledališko sezono vstopil v prenovljeni dvorani, ki se je odprla 
s premiero komične drame Prevara. V njej so blesteli Maša derganc, Uroš Fürst in Jernej 
šugman, ki so z odlično interpretacijo mojstrskega teksta Nobelovega nagrajenca Harolda 
Pinterja navdušili vse gledališke sladokusce. Med njimi so bili tudi dramska igralka in nekdanja 
umetniška voditeljica Teatra Komedija BTC Polona Vetrih, predsednik Uprave BTC Jože Mermal, 
televizijska zvezdnika in igralca lado Bizovičar in Katarina Čas ter številni drugi znani obrazi.
Že slaba dva tedna po odprtju dvorane je sledila še premiera muzikala Manjka mi, manjka. V 
režiji gašperja Tiča so se na odru predstavili vsestranska romana Krajnčan, virtuozni harmonikar 
gašper Primožič in svetovni plesni prvaki sara Mlakar, azra selimanović, Matevž Česen, Jure 
gostinčar in Žigan Krajnčan, ki so poželi bučen aplavz publike, navdušene nad glasbo in plesom. 
Na oder se je že vrnila večina uspešnic prejšnjih sezon, za nami pa so tudi prvi sobotni 
dopoldnevi za najmlajše ter otvoritvena večera stand up četrtkov in ekshibicij impro 
lige. In to je šele začetek. Po bogatem decembrskem programu, ki se bo letos zaključil s 
silvestrsko predstavo fotr, se obeta še januarska premiera mladinske predstave Creeps z 
ajdo smrekar, Tino gunzek, Ulo Furlan in ladom Bizovičarjem, vrhunec sezone pa bo zagotovo 
februarsko gostovanje avstralske zasedbe umbilical Brothers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
www.sititeater.si 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CELJE
Mariborska c. 100
T: 03 493 06 00

NOVA GORICA
Cankarjeva 12
T: 05 333 02 13

VELENJE
Celjska 40
T: 05 901 20 50

MARIBOR
Vetrinjska 30
T: 02 228 22 38

KRŠKO
CKŽ 141
T: 07 384 45 45

KOPER
Čevljarska 11
T: 05 626 19 93

MURSKA SOBOTA
Gregorčičeva 42
T: 02 534 10 80

KRANJ
Nazorjeva 3
T: 04 236 87 44

NOVO MESTO
Otoška cesta 5
T: 07 384 45 40

LJUBLJANA 
     BTC, Dvorana 4
     T: 01 585 20 00

*AKCIJA VELJA OD 24. 11. 2011 DO 15. 12. 2011. VELJA ZA NAKUP KOREKCIJSKIH OČAL V VREDNOSTI   
  NAD 150 €. PODROBNE INFORMACIJE O AKCIJI DOBITE V OPTIKI ALI NA WWW.CLARUS.SI.
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