V galeriji BTC City Murska Sobota
do konca maja na ogled slikarska
in fotografska razstava

18. in 19. maja bo pri nas spet veselo. Vabimo vas na pomladni
Festival nakupov in zabave s pestrim spremljajočim programom.
Že od 8. ure zjutraj vas naši trgovci in partnerji vabijo po ugodnih
nakupih, katerih popusti veljajo samo ta petek in soboto. Tudi v avli
trgovskega centra boste lahko na stojnicah obiskali naše partnerje
s posebnimi ponudbami in izdelki po promocijskih cenah, z otroki
pa vabljeni v našo brezplačno otroško igralnico Beti in Cej.

Špela Zorčič je
diplomirana slikarka
in oblikovalka
prostora, za katero
je že kar nekaj
samostojnih in
skupinskih razstav.
Tokrat se predstavlja
z razstavo Zgodba
o drevesu in o njej
pove: »Dan se
prevesi v noč, jesen v zimo, pomlad
v poletje ... Drevesa so bitja drugih
dimenzij. Popeljejo nas v svet
višjega zavedanja. Če se povežemo
z njimi, veliko izvemo o sebi ...«

V petek popoldan ob 17. uri svoje najmlajše pripeljite na ogled
najlepše otroške predstave ta hip »Čebelica Maja praznuje
rojstni dan«.
V soboto se zabavni program začne ob 11. uri, ko bomo pozdravili
skupino Mambo Kings, ki nas bo zabavala skozi celotno dopoldne.
Z žrebom nagrad nagradne igre »20 NAGRAD ZA 20 LET« bomo
razveselili sodelujoče v nagradni igri, saj bomo med izžrebance
razdelili bogate denarne nagrade v obliki darilnih bonov,
z glavno nagrado 500 evrov.
Popoldan od 17. ure naprej bo v avli poseben dogodek, ki povezuje
in predstavlja srčnost prekmurskih ponudnikov, Srčno s Prekmurja,
ki bo pravo doživetje za vso družino.
Vabljeni tudi v šotor na parkirišču pred vhodom v nakupovalno
središče, kjer bo od 17. do 20. maja priznana restavracija Saraj iz
Ljubljane za vas pripravljala kulinarične dobrote bosanske kuhinje.
Do konca meseca maja si lahko v 1. nadstropju še ogledate likovno
razstavo Špele Zorčič, Zgodba o drevesu, ter fotografsko razstavo
portretov Edvarda Pintariča.
V naš nakupovalni center vas vabimo vse dni v letu, da nas obiščete
in se prepričate o pestri ponudbi in novostih, ki prihajajo. Trudimo
se, da je naše nakupovalno središče zanimivo za vse generacije
in da preživite svoj prosti čas in čas nakupov sproščeno.
Vabljeni v BTC City Murska Sobota!

Avtor fotografske razstave je
Edvard Pintarič, ki se s fotografijo
ljubiteljsko ukvarja od zgodnje
mladosti. Pred leti se je iz
Nemčije, kjer je ob delu nabiral
fotografsko znanje in izkušnje,
vrnil v Slovenijo. Sedaj ustvarja
v svojem studiu ter sodeluje s
Fotoklubom Maribor, v njegovi
obširni zbirki fotografij pa imajo
poseben prostor portreti in akti.

„ka inacig kak srcnou f Prekmurji nejde skouz“

Mitja Horvat, direktor

Otroška predstava – Čebelica
Maja praznuje rojstni dan
Petek, 18. 5. 2018, ob 17. uri
Čebelica Maja praznuje rojstni dan in prav vsi v čebelnjaku se
pripravljajo na rojstnodnevno zabavo. Maja se bo lepo uredila, njeni
prijatelji pa ji bodo z otroki pripravili presenečenje.
Otroci, pridite in skupaj bomo plesali čebelji ples in peli
Majine najljubše pesmice.
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SRČNO S Prekmurja
povezuje in predstavlja
srcnost ponudnikov Prekmurja

doživetja

za vso družino

v BTC CITY Murska Sobota v soboto 19.5. od 17 do 20 ure
Nina - 040 377 434
www.btc-city.com

oglasnik brezplačno ga prejemajo vsa pomurska gospodinjstva | urednica Veronika Železnik | vsebinska zasnova in oblikovanje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d. d., , Ul. arh. Novaka 13, Murska Sobota | izdajatelj BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana | naklada 32.700 | tisk SALOMON, d. o. o., Papirniški trg 17, 1260 Ljubljana - Polje | distribucija Pošta Slovenije

Pomladni Festival
nakupov in zabave!

12. kolesarski maraton BTCiklin
v soboto, 26. 5. 2018
Start bo ob 10. uri na parkirišču BTC-ja.
Prijavnina: odrasli 5 €, otroci do 14. leta 3 €
BTC CITY MURSKA SOBOTA v sodelovanju z Občinsko športno zvezo Moravske
Toplice organizira tradicionalni kolesarski maraton BTCiklin. Namen kolesarskega
maratona je, da obiskovalcem nakupovalnega centra ponudimo poleg nakupovanja
še rekreacijo in druženje. Vsak udeleženec maratona bo prejel spominsko majico
BTCIKLIN in malico. Ob maratonu bo poskrbljeno tudi za spremljevalni program.
Kolesarji bodo lahko izbirali med 15-kilometrskim družinskim, 27-kilometrskim
rekreativnim in 44-kilometrskim velikim maratonom. Prijave na dan maratona dve uri
pred startom. Start in cilj bosta na parkirišču BTC-ja.
Dodatne informacije o maratonu dobite na spletni strani www.btc-city.si
ali OŠZ Moravske Toplice, Branko Recek, 041 389 905.

PRAZNIČNI TEDEN
29. maj – 2. junĳ
10 % popust na vse izdelke
za imetnike kartice

Pričetek VELIKE NAGRADNE IGRE!
1. NAGRADA

Pravila
kolesarskega
maratona
Na maratonu lahko sodelujejo vsi,
ki se počutijo sposobne prekolesariti
eno izmed prog. Otroci do 14 let
smejo kolesariti le v spremstvu staršev
oz. polnoletne osebe. Maraton bo
potekal ob normalnem prometu,
zato morajo kolesarji spoštovati
cestnoprometne predpise in navodila
organizatorja. Udeleženci kolesarijo
na lastno odgovornost po svojih
sposobnostih. Organizator ne jamči
za škodo, ki jo udeleženec povzroči
sebi, drugim udeležencem ali tretji
osebi. Za varen potek prireditve bodo
skrbeli predstavniki organizatorja
z redarskimi vozili. Priporočljivo je
nošenje čelade, za otroke obvezna.
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Peugeot Kisbee 4T (euro4)

AVTO CENTER RAVNE

In še10 x vrednostni bon Inter diskont za 30 €!
Inter diskont d.o.o., Partizanska 15, 2390 Ravne na Koroškem / www.interdiskont.si

www.btc-city.com

Je tvojemu psu že
Nobby bazen

Nobby hladilno ležišče

VROČE?

Camon bazen

!

GA
OHLADI
Camon igrače

Camon hladilna blazina

Nobby hladilna blazina

50 %
popusta
za sončna
dioptrijska
stekla!

Akcije in popusti se med seboj ne seštevajo.

www.mrpet.si

€

Optika Branko Novak, s. p.
Prešernova cesta 5
9250 GORNJA RADGONA
PE MURSKA SOBOTA
02 537 12 25, 051 416 097
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www.btc-city.com
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www.btc-city.com

prodaja varnostnih izdelkov
prodaja pasov
popravilo čevljev, usnjene
galanterije, brušenje rezil
graviranje v vse materiale
Najdete nas v pritličju
pri Salonu Creatina.

Daniel Kaučič, s. p., Prešernova ulica 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah

izdelava ključev
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1. CEN

–42%

39,99

POWER / INFINITUM

69,99

Otroški rolerji

1. CEN

A
–28%

–12%

49,99

69,99

69,99

Kotalke // Kolesa: 59x38mm / 78 A // ABEC 7 ležaji

Kotalke // koleščka: 45mm // originalne kotalke
iz TV serije Soy Luna
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Pokrovitelj nagradne križanke je Pal media
d. o. o., Kranjčeva ulica 64, 9220 LENDAVA
1. nagrada: torbica za telefon Bugatti BELA
    flip cover za iPhone 6/6s
2. nagrada: torbica za telefon Bugatti RDEČA slim case
3. nagrada: torbica za telefon Bugatti OLIVE
    slim universal case

JUMPER 16 / LOVELY
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SA

–50%

–40%

99,99

59,99

199,99

Geslo nagradne križanke nam pošljite na dopisnici do 31.
5. 2018 na naslov: BTC d. d., Nemčavci 1 d, 9000 Murska
Sobota. Imena nagrajencev bomo objavili v naslednji
številki Oglasnika. Potrdilo o nagradi bomo poslali po pošti.

www.btc-city.com

79,99

SOY LUNA

LAJA
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Otroško kolo // pedalna zavora // pomožna kolesa //
za otroke 4-5 let

99,99

200 MM

Zložljiv skiro // Aluminijast okvir // ABEC5 karbonski ležaji

www.btc-city.com

8

www.btc-city.com

