UU V OVD NOI K D N I K
Drage bralke in bralci!
Pred vami je druga {tevilka prenovljenega BTC Vodnika, v kateri smo vam pripravili veliko zanimivih novosti in prigod iz sveta BTC City-ja. 22. aprila je svoja vrata na {iroko odprlo te`ko
pri~akovano Vodno mesto Atlantis, kjer se najde obilo zabave za otroke in starej{e, pa tudi za
tiste, ki si `elijo adrenalinskih podvigov. Vendar pa Atlantis vsekakor ni edina pridobitev s
podro~ja {porta, zabave in rekreacije, ki smo jo v BTC City-ju pripravili za vas. Kolosej je poskrbel, da boste, od 20. maja, svoj prosti ~as lahko pre`ivljali tudi v zabavi{~nem centeru Arena. ^e
vas veseli bowling, biljard in video igrice boste tu, vsekakor pri{li na svoj ra~un. 12. junija pa se
nam, dragi bralci in bralke ponovno obeta najve~ji `ur v mestu. Da, uganili ste, ponovno se bomo
sre~ali na Betecejadi. Na ta dan bodo potekale razli~ne prireditve - {portne in zabavne, kot na
primer, uli~na ko{arka, odbojka na mivki in nogomet poleti z baloni, nagradne igre z `rebanjem
bogatih nagrad, ki jih prispevajo na{i trgovci, Atlantis in Mercedes-Benz, posebne ugodnosti vam
pripravljamo v Vodnem mestu Atlantis in {e kaj. Pomerite se v uli~ni ko{arki, odbojki, nogometu,
rolanju ali plesu, morda `elite preizkusiti svoje znanje golfa, strelov na gol ali metanja prostih
metov? Odlo~ite se za nedeljsko nakupovanje, saj bodo vse trgovine odprte ali pa samo hodite
med prizori{~i in u`ivajte v zvokih glasbenih gostov, ob okusni hrani in pija~i. Karkoli boste `e
po~eli, vam v na{em mestu gotovo ne bo dolg~as.
Vidimo se na najbolj{em `uru v mestu, Betecejadi.
Va{ BTC City.
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Dragi otroci!
V prej{nji {tevilki smo vas spra{evali,
koliko je dolg tobogan v Otro{kem
delu Vodnega mesta Atlantis. Pravilni
odgovor je 15 m.
Trije sre~ne`i, ki so pravilno odgovorili,
prejmejo otro{ke vstopnice za Vodno
mesto Atlantis-Svet do`ivetij, za dve uri
so:
1. ZALI GRUDEN iz Dragomerja
2. SARA HENIGMAN iz Ljubljane
3. ANA ILIN^I^ iz Ljubljane
Drugo nagrado, BTC lete~i kro`nik
ali frizbi pa prejmejo:
1. AN E GALIN iz Tr`i~a
2. ERIK LANGERHOLC iz Morav~
3. ALJA BERNIK iz Ljubljane
4. JAN GRADIŠEK iz Šmartna
5. LUKA KRAMAR iz Ljubljane
Nagrade boste prejeli na dom.
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BB E ET E TC EEJ ACD AE J A D A
BETECEJADA, 12. JUNIJ 2005

`rebanje pa bo potekalo od 18. do 20. ure
na glavnem odru pri tr`nici.

Se {e spominjate zabave, ki smo vam jo lansko leto pripravili, na kateri smo se odli~no
zabavali, se pomerili v {tevilnih {portnih
igrah, u`ivali v dobri dru`bi, glasbi, hrani in
pija~i ter sodelovali v {tevilnih nagradnih
igrah? Smo prepri~ani da se, zato smo vam
tudi letos pripravili noro zabavo, na katero
vas vabimo v nedeljo, 12 junija. Da, vabljeni
ste na najve~ji `ur v mestu, Betecejado.
BETECEJADA V LJUBLJANI
Na Betecejadi, ki bo potekala v nedeljo 12.
junija od 10. ure zjutraj pa vse do 22. ure
zve~er, se bo dogajalo marsikaj zanimivega
tudi v trgovinah, ki bodo ta dan odprte od
10. do 18.ure.
Na razli~nih lokacijah v BTC City-ju smo
vam na dan Betecejade pripravili vrsto zanimivih {portnih in zabavnih prireditev.
V ATLANTISU - vodnem mestu, ki je konec
aprila na {iroko odprlo vrata, bomo 12.
junija pripravili presene~enje za vse obiskovalce. Ta dan bodo dele`ni {e posebej ugodnega vstopa v vodni svet adrenalina, sprostitve in zabave. Zve~er pa bomo iz`rebali
veliko privla~nih nagrad, v obliki razli~nih
vstopnic, za vstop v enega najve~jih vodnih
parkov v Evropi. Kupon~ke lahko poi{~ete
pri hostesah, na razli~nih lokacijah (Atlantis,
Dvorana A, Dvorana D, tr`nica, in {e kje),

ULI^NA KOŠARKA prav gotovo spada med
najpopularnej{e {portne igre na svetu, njena
zna~ilnost pa je, da se igra le na en ko{. Bi
se na ko{arka{kem igri{~u pomerili tudi vi?
Hitro poi{~ite letake, ki jih najdete v vseh
Spar in Hervis trgovinah, ali pa se prijavite
preko internetne strani: www.ulicna-kosarka.com ali www.kzs-zveze.si.
Ljubitelji uli~ne ko{arke bodo poleg atraktivnih potez pod ko{i dele`ni tudi zanimivega spremljevalnega programa, ki bo potekal
ves ~as tekmovanja.
Ambasadorja tekmovanja uli~ne ko{arke
bosta ko{arkar Sa{o Ob`olt in hip hop
skupina Kocka, ko bodo podpisovali
avtograme, svoje ve{~ine nam bo pokazala
akrobatska skupina Hoopersi, zaplesale
nam bodo Zmaj~ice in plesalci plesnega
kluba LJ-City.
Pod ko{i se lahko sre~ate na parkiri{~u P 4
nasproti dvorane A.
ALEJA MLADIH bo seveda namenjena
mladim in bo v znamenju boja proti
drogam. Gostili bomo Veter v laseh, ki je v
teh letih prerasel v najve~jo dru`beno in
{portno akcijo za mlade, ki jim {port v prvi
vrsti pomeni zabavo in dru`enje. Pomerili se
boste lahko v odbojki na mivki, ko{arki in
nogometu, lahko boste risali, spoznali
izrazni ples ter se pomerili v rolanju. Svojo
prilo`nost, da se predstavijo javnosti, pa
bodo dobile tudi mlade glasbene skupine.

Na BTC-jevi poti se nam bo predstavila
Valvasorjeva
konjenica,
ljubljanske
ma`oretke v spremljavi Godbe Dom`ale,
policija na motorjih, vodi~i s psi in s konji,
akrobatsko letalo, razveselili pa vas bomo
{e z dvigi z BTC-jevim balonom.

GLAVNI ODER - pri tr`nici
^uki, Kingston, Dixie Šok Band,
Abba in plesne skupine
Raznolika kulinari~na ponudba po
ugodnih cenah!
Nagradna igra - `rebanja z bogatimi nagradami, od 18. do 20.ure,
ki jo bo vodil Tone Fornezzi TOF s
svojim programom.

In kaj {e?
Trgovine bodo odprte od 10. ure do
18. ure.
Nagradna `rebanja z lepimi nagradami
Raznolika kulinari~na ponudba po
ugodnih cenah!
BETECEJADA V MURSKI SOBOTI
V Murski Soboti bo tudi zabavno. DJ bo vrtel
glasbo, nastopile pa bodo tudi popularne
glasbene skupine in plesalci. Obiskovalci se
boste lahko pomerili v malem nogometu, na
kolesu sre~e pa si boste lahko privrteli
kak{no lepo nagrado. ^e si boste `eleli
sodelovati v nagradni igri "polet z balonom"
pa si bodo sre~ne`i, svoje mesto lahko
ogledali kar iz zraka.

Ju`ni del dvorane A bomo seveda tudi to
pot namenili najmlaj{im. Od 10. ure pa vse
do 18. ure jim bodo na voljo igrala,
napihljiv grad, vo`nja z brezpla~nim
vlakcem, otro{ko-animacijski glasbeni program in mali lete~i cirkus.

Samo za udele`ence Betecejade pripravljamo
VELIKO NAGRADNO IGRO, V SODELOVANJU Z

MERCEDES BENZOM,

ki bo potekala 10.,11. in 12. junija 2005.

BETECEJADA V NOVEM MESTU
Tudi novome{~anom smo na dan Betecejade
pripravili pester program. Razli~ne {portnozabavne prireditve, kot na primer, meti na
ko{, vle~enje vrvi, rodeo bik tekmovanje. V
{oli li~enja, frizerskem koti~eku in v
delavnici za poslikavo telesa, vas bodo
strokovnjaki nau~ili, kako se tej stvari stre`e.
Predstavilo se nam bo plesno dru{tvo, Hop
klub. Na velikem odru pa vas bodo zabavali
nastopi popularnih glasbenih gostov, aerobi~ne skupine in plesalcev akrobatskega
rock'n rolla.

In kaj {e?
Trgovine bodo odprte od 10.ure do 18.
ure.
Nagradna `rebanja z lepimi nagradami
Raznolika kulinari~na ponudba po
ugodnih cenah!

Tudi za najmlaj{e bo poskrbljeno, saj bomo
pripravili razli~ne ustvarjalne delavnice,
otro{ka igrala, napihnili pa bomo tudi
napihljiv grad za skakanje.
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V O D N VOO D NMO EMSE STT OO
PO NAKUPIH V BTC CITY-JU ŠE V KOPALKE
Ali veste, da lahko nakupovanje v najve~jem
poslovnem, nakupovalnem, rekreativnozabavi{~nem in kulturnem sredi{~u v Evropi,
v BTC City-ju v Ljubljani, izkoristite {e za
skok v vodo v Vodnem mestu Atlantis, ki je le
korak oddaljen od dvorane, v kateri
nakupujete?
V Svetu do`ivetij, osrednjem bazenskem
delu Atlantisa, se lahko obiskovalci docela
nau`ijejo adrenalinske zabave in brezskrbnega plavanja v zunanjem in notranjih
bazenih. Bogata ponudba osrednjega
bazenskega dela med drugim zajema: dva
tobogana, vsak dol`ine 140 m, ki se imenujeta ^rna luknja in Tobogan z obro~i, bazen
z valovi, laguno in atolom v sredini, bazen
do`ivetij z usmerjenim in hitrej{im tokom
skozi tunel z razli~nimi vodnimi in svetlobnimi efekti ter oazo po~itka, zunanji rekreacijski bazen, ki je povezan z notranjim
bazenom, dva masa`na bazena, {tevilne
zra~ne in vodne masa`e, gejzirje in plavanje proti toku ter {tevilne druge vodne zanimivosti. Za vse neve{~e plavanja potekajo
plavalni te~aji za odrasle in otroke, organizirani pa sta vodena vodna telovadba in
vodna aerobika. Svet do`ivetij z otro{kim
delom je idealna popestritev organiziranih
{olskih izletov in {portnih dni.

Prav poseben koti~ek v Svetu do`ivetij imajo
najmlaj{i. Otro{ki del je odli~na dopolnitev
Sveta do`ivetij z jasno lo~nico med
bazenom za najmlaj{e otroke, ki so tako

dele`ni varne in pou~ne igre. Bazen
vklju~uje otrokom prilagojen 15 m dolg
tobogan, prijazno vodno ka~o in {tevilna
igrala, bazen za ve~je otroke pa vsebuje
ve~ zanimivosti, med drugim tudi vodne
topove za `ivahnej{o zabavo. Otroci lahko
pri nas tudi praznujejo nepozaben rojstni
dan, za kar bodo poskrbeli zabavni animatorji, pa tudi torta ne bo manjkala. Vsakemu
slavljencu pa bomo pripravili tudi posebno
presene~enje. Za varstvo otrok je po predhodnem dogovoru prav tako dobro poskrbljeno. Medtem ko star{i nakupujete v BTC
City-ju, nam brez skrbi lahko prepustite
svoje otroke. U~itelji plavanja bodo poskrbeli za njih in jim skozi zabavo, pomagali {e
izpopolniti tehniko plavanja. Dodatne informacije dobite neposredno na recepciji
Vodnega mesta Atlantis oziroma na tel.: 01/
585 21 00 ali vodnomesto@btc.si
V poletnih mesecih ponuja Vodno mesto
Atlantis kopanje v zunanjih bazenih, ki se
nahajajo v vseh treh tematskih sklopih
Atlantisa. V zunanji sprostitveni bazen Sveta
do`ivetij lahko obiskovalci priplavajo iz
notranjega bazena do`ivetij in vam nudi
{tevilne zra~ne in vodne masa`e, gejzirje,
plavanje proti toku. Na pla`i Atlantisa je ve~
kot dovolj prostora za prijetno pre`ivljanje
~asa v pozelenelem zunanjem delu Sveta

do`ivetij. V son~nih dneh se lahko obiskovalci predajajo son~nim `arkom na udobnih
le`alnikih, bazenske lu~i pa v ve~ernih urah
pri~arajo romanti~no vzdu{je.
Po adrenalinskih u`itkih, zabavi in u~enju
plavanja pa je tudi za la~ne `elod~ke lepo in
cenovno ugodno poskrbljeno. Okrep~ate se
lahko v samopostre`ni restavraciji, kjer ljubitelji zdrave prehrane lahko izbirate v
samopostre`nem solatnem in sadnem baru
in med manj kalori~nimi izdelki hladne in
tople kuhinje. Vsakodnevno vam nudimo
hladni narezek, polnjen paradi`nik, govejo
in dnevno juho, mesno in zelenjavno lasagno, bolonjske {pagete s parmezanom,
{pagete s tuno, `rebi~kov gola`, morsko
ri`oto, gratiniran polnjen malancan, garmado Atlantis, pikantne repke gamberov in {e
in {e. Posebnost je sladoledni vrt z izvrstnimi,
doma narejenimi sladoledi najrazli~nej{ih
okusov.
Vas mika, da bi se nam pridru`ili pri
najbolj{i vodni zabavi v mestu? Pridite in z
nami ujemite val zabave, ujemite pa tudi val
ugodnosti!
POPULARNE
TAJSKE
MASA@E
V
ATLANTISU
Obiskovalci, ki si `elite umirjenega in
spro{~enega plavanja ter sprostitve v notranjem in zunanjem termalnem bazenu ter v
slanici kaskadnih bazenov, ste vabljeni v
Termalni tempelj s tajskimi masa`ami.

"Vse tajske masa`e so terapevtske. Bazirajo
na stimulaciji akupresurnih to~k, raztezanju
mi{i~ja, rahlih kiroprakti~nih prijemih ter
intenzivnemu gladenju in gnetenju mi{i~ja.
Efekti tajske masa`e so dobra mi{i~na relaksacija, mo~na pospe{itev cirkulacije krvi in
limfe v telesu, uravnavanje presnove in delovanja notranjih organov, pove~ana splo{na

SVET DO@IVETIJ

TERMALNI DEL
SVET DO@IVETIJ
DE@ELA SAVN
+
TERMALNI DEL
+
SVET DO@IVETIJ

+

Cene v SIT z DDV
2 uri
4 ure
dnevna karta
2 uri
4 ure
dnevna karta
2 uri
4 ure
dnevna karta
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ODRASLI
1.800,00
2.300,00
3.000,00
2.000,00
2.500,00
3.200,00
3.300,00
3.600,00
4.400,00
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PONEDELJEK - PETEK
OTROCI, ŠTUDENTJE, SENIORJI
1.450,00
1.800,00
2.500,00
1.800,00
2.300,00
2.800,00
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SOBOTA, NEDELJA, PRAZNIKI
ODRASLI
OTROCI, ŠTUDENTJE, SENIORJI
2.200,00
1.800,00
2.700,00
2.200,00
3.400,00
2.900,00
2.400,00
2.200,00
2.900,00
2.400,00
3.500,00
3.200,00
3.600,00
4.100,00
4.800,00
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AA T LTA N LT I SA N T I S
telesna gibljivost, odpravljenje bole~ine,
nespe~nosti, razdra`enja in stresa v posplo{enem pomenu",
je povedal tajski maser Inal, ki se z masa`o
ukvarja `e 15 let. Inal je odra{~al v okolju,
kjer je tradicija zdravega na~ina `ivljenja,
povezanega z masa`o, stara `e ~ez tiso~ let.
Starodavni na~in masa`e je nadgradil z
izpopolnjevanjem pri razli~nih sodobnih
strokovnjakih in zdravnikih. Pri nas, v
Atlantisu, Inal s svojo ekipo izvaja vrsto
razli~nih masa`, med njimi pa je trenutno
najbolj priljubljena tradicionalna tajska
masa`a z aromati~nimi olji.
NAJ VAM SAVNANJE POSTANE NA^IN
@IVLJENJA

program, temperaturo, vla`nost in animacijo, ki savnanju da poseben, dodaten u~inek.
“Redna uporaba savne blagodejno
vpliva na kardiovaskuilarni sistem.
Med 10-20 minutnim savnanjem se
delovanje srca pove~a za 50-75%,
kar daje enak metaboli~en rezultat kot
enako dolga fizi~na aktivnost.”
“Savna v kombinaciji z masa`o daje
dobre rezultate pri zmanj{anju
ma{~obnih tkiv in v boju proti celulitu.”
Dr. med. Edvin Dervi{evi~
De`ela savn vam nudi kar 11 tematsko
razli~nih zunanjih in notranjih savn. Zunanje
savne, ki so narejene iz nekaj sto let starega polarnega "kelo" lesa, so postavljene
kot samostojne
brunarice v atriju z
bazenom in predstavljajo pravi u`itek za ljubitelje finske savne. Ker pa v na{e kraje prihajajo vro~i poletni meseci, lahko zunanje
savne s svojim bazenom, izkoristite tudi kot
pla`o za izpostavljanje soncu brez kopalk.
V Atlantisovih savnah so pripravljene tudi
razli~ne animacije (blatna, aroma,
vrtin~enje zraka s soljo, medom, ledom..), ki
so med {tevilnimi zvestimi obiskovalci `e
zelo priljubljene in nepogre{ljive.

V De`eli savn vas razvajajo specializirani
savna mojstri, ki vas vodijo skozi pestre programe v posameznih savnah in vam pri tem
posredujejo vse potrebne nasvete.
Zaradi sodobnega, hitrega in stresnega
na~ina `ivljenja, je tudi pri nas, vedno bolj
priljubljeno savnanje. Tako lahko pre`ivimo
prosti ~as, hkrati pa poskrbimo {e za dobro
po~utje in zdravje. Savnanje blagodejno
vpliva tako na telo, kot tudi na celotno psihofizi~no po~utje ~loveka. Vsaka savna ima
svoj namen in u~inek, zato je priporo~ljivo
izmeni~no savnanje v razli~nih in med seboj
dopolnjujo~ih savnah, kjer ima vsaka svoj

BLATNA SAVNA
Obiskovalci si pred savnajem telo najprej
nama`ejo s Fango blatom, ki vsebuje veliko
mineralov in je vulkanskega izvora.
Mineralna Fango obloga se uporablja kot
zunanja topla termalna obloga in u~inkovito
laj{a bole~ine, pomaga pri prepre~evanju
novih obolenj gibalnega aparata, vpliva na
bolj{o prekrvavitev, laj{a bole~ine v kri`u in
sklepih ter zmanj{uje napetost mi{ic. Toplota
iz obloge se prena{a na celo telo, kar
izbolj{a in optimizira delovanje notranjih
organov in {~itnice, s pospe{enim potenjem
pa se izlo~ajo {kodljive snovi iz telesa.
U~inek blatne savne je blagodejen tudi za
ko`o, saj deluje kot "peeling" oziroma
odstranitev odmrlih ko`nih celic iz povrhnjice, ko`a pa tako postane popolnoma
mehka gladka.

VRTIN^ENJE ZRAKA Z DODAJANJEM
ETERI^NEGA OLJA
S pomo~jo vrtin~enja zraka se v savni zagotovi hitrej{e dvigovanje temperature, kar
obiskovalcem omogo~i pospe{eno potenje in
s tem odstranjevanje {kodljivih snovi iz telesa. Pri tem se na pe~ico v savni poliva {e
vodo z dodatki eteri~nega olja, kar pri vdihovanju osvobaja dihalne poti in deluje
pomirjujo~e. Prav tako pa se s polivanjem
vode z dodatkom eteri~nega olja po pe~ici,
zagotovi dvig vla`nosti v savni.
VRTIN^ENJE ZRAKA S SOLJO, MEDOM IN
LEDOM
Dol`ino savnanja si prilagodi vsak
posameznik, glede na svoje po~utje in
fizi~no kondicijo. Ve~inoma se savna
dvakrat od deset do petnajst minut, z vmesnim dodatkom soli, medu ali ledu. Po prvem
savnanju se telo pregreje, odpro se tudi
ko`ne pore. V ko`o se nato utre sol, med ali
led. Sol predstavlja mo~nej{i peeling ko`e
in ker vsebuje jod, po mnenju mnogih, na
ko`o deluje antisepti~no. Prav tako vzpodbuja prekrvavitev vseh plasti ko`e in s tem
posledi~no bolj{e hranjenje ko`e. Med je
namenjen ne`nej{emu peelingu ko`e, vsebuje vitamine, minerale, organske kisline ter
sadni in grozdni sladkor. Tudi sicer je
priljubljen kot naravno, lepotilno sredstvo,
zato se ga tudi uporablja za maske obraza
in telesa. Med ravno tako izbolj{uje prekrvavitev, zagotavlja meh~anje ko`e, ji vra~a
elasti~nost in ubla`i nastajanje gub.
Obiskovalci si v ko`o lahko utirajo tudi led,

Mladi zvezdnik OMAR NABER, predstavnik Slovenije na leto{nji Evroviziji, se je
`e kopal v Vodnem mestu Atlantis.
V Termalnem templju Vodnega mesta
Atlantis je 10.maja potekala novinarska
konferenca TV Slovenije, kjer se je pred-

NAGRADNO VPRA[ANJE

Kje je nastal posnetek tajske masa`e?
A. tr`nica
B. dvorana A
C. Atlantis

www.btc-city.com

kar je `e del knajpanja, ki, kot je znano,
vzpodbuja prekrvavitev telesa.
ŠPORTNE PO^ITNICE V BTC City-ju
Ali `e veste, da lahko vi in va{i otroci
{portno-aktivne in hkrati nepozabne
po~itnice, pre`ivite kar v BTC City-ju?
Udele`ite se raznovrstnih in privla~nih
{portnih programov, ki smo jih organizirali
za vas in do`ivite veselje brezskrbnih igrivih po~itnic ter hkrati storite {e nekaj zase in
svoje telo, nekaj, za kar med letom prav
gotovo nimate dovolj ~asa. Tudi va{i otroci
bodo navdu{eni nad po~itni{kimi programi,
ki smo jih pripravili zanje, tako da jih brez
skrbi lahko prepustite v varstvo in vodenje
na{ih ve{~ih animatorjev. Pripravili smo
vam obilico zanimivih programov kot na
primer: potapljanje, vodno telovadbo,
vodno aerobiko, ogled filmov, squash,
ko{arko, plezanje, odbojko, rojstne dneve
in {e in {e.
Te~aja potapljanja se lahko udele`ite kar
pri nas, v Vodnem mestu Atlantis in se tako
pripravite za po~itnice na morju, kjer se
boste tako lahko brez skrbi potapljali.
Te~aj je primeren za otroke od 8. leta
starosti dalje in tudi za najstarej{e obiskovalce, tako da ste vabljeni prav vsi!
Vse informacije dobite na recepciji
Vodnega mesta Atlantis ali po telefonu:
01/ 585 21 00.
www.atlantis-vodnomesto.si

stavila ekipa, ki nas bo zastopala v Kijevu.
Simpati~ni Omar je izkoristil prilo`nost in
za sre~o, oble~en, sko~il v bazen.
Navdu{en je obljubil, da se bo z veseljem
vrnil in si vzel nekaj ~asa za razvajanje v
Atlantisu.

Med prispelimi pravilnimi odgovori
bomo iz`rebali glavno nagrado in sicer
kompletno tradicionalno tajsko masa`o.
Odgovore po{ljite na naslov:
Uredni{tvo Vodnika
BTC d.d. [martinska 152, Ljubljana
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NNOVOSTI
O V O S T I IIN
N DDOGODKI
OGODKI
Nove trgovine:
HIŠA ENERGIJE IN SVETLOBE
V zgornjem nadstropju Dvorane A je novo
trgovino odprlo podjetje Ebatt. V svojem
prodajnem programu vam nudijo pestro
izbiro baterij, akumulatorjev in svetilk, foto
in video opreme ter poslovnih daril priznanih svetovnih proizvajalcev Panasonic,
Ansmann, Zweibrueder, Flare, Canon,
Fuji. V prodajnem programu tako lahko
najdete nadomestne baterije za elektri~na
orodja, prenosne ra~unalnike, digitalne
aparate in kamkorderje ter mobilne telefone. Poleg strokovnega svetovanja pa
vam nudijo tudi testiranja va{ih starih
baterij in sklopov. Obi{~ite jih.

COTTON CLUB
V trgovini Cotton Club, v kleti Dvorane A,
boste na{li ugodna, kvalitetna in modna
obla~ila blagovnih znamk Coco Ultra,
Clementino, Madoc, Pullit Jeans in Sanbal.

Mladostniki, dame in gospodje se boste
lahko oblekli v najmodernej{e kolekcije in
barve. Tukaj boste na{li vse, kar vas bo
naredilo modne, zapeljive, elegantne in v
prostem ~asu {portno oble~ene. V trgovino
lahko stopite brez idej, nejevoljni, bogata
paleta barv in razli~ni vzorci vas bodo
hitro razveselili in osre~ili.

DES POLZELA
Trgovina Des Polzela v kleti Dvorane A je
outlet tovarni{ka prodajalna priznanega
proizvajalca nogavic Polzela. Kupcem
ponujajo `enske, mo{ke in otro{ke nogavice iz prej{njih sezon in ostanke izvoznih
artiklov po zelo zni`anih cenah. Poleg
tega je na voljo tudi celotna redna kolekcija nogavic istega proizvajalca. Kot
dopolnitev nogavicam, lahko najdete tu
tudi mo{ke in `enske majice, pi`ame in
spodnje perilo po privla~nih cenah.

ARENA
Od 20. maja naprej boste va{ prosti ~as
lahko pre`ivljali tudi v zabavi{~nem centru
Arena, ki stoji nasproti Koloseja in se v
polnem razmahu razprostira na povr{ini
9000 m2. ^e vas veseli igranje bowlinga,
biljarda in druge zabavne re~i, potem bo
Arena pravi naslov za vas. V delu centra,
ki je odprt v prvi fazi, se boste lahko
zabavali v Bowling in biljard centeru
Gladiator, se pomerili v laserski arkadni
igri Terminator v `ivo ter ostalih video
arkadnih igrah. Tu pa je {e son~ni studio.

Kaj se dogaja?

Kaj se bo dogajalo?

ZBIRAMO OTRO[KE KNJIGE
12. aprila smo pri~eli z dobrodelno akcijo zbiranja otro{kih knjig in slikanic, ki
smo jo poimenovali Odprimo vrata
knjigam in domi{ljiji, ki bo potekala vse
do 30. junija, tako da imate {e dovoj
~asa, da rabljene otro{ke knjige prinesete v BTC City, Dvorano A (nasproti
vrtca Je`kov koti~ek) in tako pomagate
osre~iti otroke v bolni{nicah, varnih
hi{ah in po~itni{kih domovih. Razred in
dru`ina z najve~ zbranimi knjigami bo
dobila brezpla~ne vstopnice za Vodno
mesto Atlantis. V dveh tednih smo v
knji`nem koti~ku zbrali 230 knjigic.
Knjige pa tu lahko tudi berete, enkrat
mese~no pa nas bo obiskal znan slovenski pisatelj in literat. Tako nas je v ~etrtek,
12. maja, ob 17. uri, obiskala in
razveselila pravlji~arka, Darinka Kobal.

FRIZERSKI STUDIO INTER
Predvideno s 1. junijem se selijo v nove in
ve~je prostore, v Dvorano A.
Izku{ena frizerska ekipa, viza`isti in
maserji vas bodo tako lahko razvajali v
prostornej{ih in svetlej{ih prostorih, saj bo
imel studio vhod tudi s strani bo~nih
parkiri{~ in bo tako nudil dnevno svetlobo,
pa tudi delovni ~as bo tako neodvisen od
delovnega ~asa trgovin v BTC-ju.

F - AMBIENTI
Ste zahteven kupec in va{e zahteve ne
zadovolji vsaka sede`na garnitura? Ste
zaradi prostorske stiske omejeni in
potrebujete udobno sede`no garnituro
za posedanje ~ez dan in hkrati udobno
in zdravo le`i{~e za ~ez no~?
Potrebujete prilagoditev sede`ne garniture va{im meram? ^e ste vsaj na eno od
zgoraj zastavljenih vpra{anj pritrdilno
odgovorili potem vas vabimo, da vstopite v svet trgovine F-AMBIENTI, kjer
vam ponujajo izdelke iz lastne proizvodnje, svetila Esto in klubske mizice italijanskega proizvajalca.

Hi{a energije in svetlobe, telefon:
01/585 19 44
Cotton Club, telefon: 01/585 27 21
Des Polzela, telefon: 01/585 20 19
F- Ambienti, telefon: 01/ 585 20 33

Frizerski studio Inter,
telefon: 01/585 16 05
[PORTNO MESTO BTC CITY
Vabimo vas v [portno mesto BTC City, kjer
se sre~ujetata {port in zabava! Od junija
pa do pozne jeseni vas bomo razvajali z
vrsto prireditev in odli~nim vzdu{jem na
Aleji mladih, poskrbeli bomo, da se boste
vsaj za nekaj uric tedensko odmaknili od
vsakdanjih skrbi in dela. 17. junija se bodo
na igri{~u na mivki odvijala predtekmovanja v odbojki na mivki, imenovana
BTC Cup. Vabljeni na u`ivanje v soncu in
mivki ter hladni pija~i ali sladoledu pod
prijetnimi sen~niki, v bli`njih lokalu.
FESTIVAL KOLESARSTVA V BTC-JU!
2. in 3. julija bo potekal festival kolesarstva s {portno zabavnim programom.
Organiziranih bo 6 razli~nih prog, tako
da se bo lahko preizkusil vsak. Osrednji
dogodek bo 24. maraton Franje.
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ZZ A B AAV A

prej
Z na{imi strokovnjaki se je tokrat soo~ila
{tudentka Polona Klau` iz Vrhnike, ki se jim
je popolnoma zaupala in bila s kon~nim
rezultatom zelo zadovoljna.
Prvi dan smo se s stilistko Jasno napotili v
Dvorano A, v M-Ultra S. Oliver, kjer smo
Poloni izbrali lahke, udobne, mehko padajo~e lanene hla~e s podol`nimi ~rtami v
rde~i, pe{~eno be`, kaki in rumeni barvi, ki
dajejo ob~utek `enstvenosti in lahkotnosti.
Za kombinacijo smo izbrali oprijet top v
rde~i barvi in sraj~ko v isti barvi. Po ~evlje,

www.btc-city.com
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udobne natika~e, pa
smo se napotli v
trgovino Par, v centru
Svet mode. Posebno
pozornost
smo
namenili
modnim
dodatkom, ki so pika
na i vsaki garderobi
in s katerimi poudarjamo edinstvenost
svoje osebnosti. Zato smo v @Accessories
izbrali ogrlico in uhane iz {koljk, ki so to
pomlad in poletje ponovno pravi hit.
Naslednji dan smo bili naro~eni v
Frizerskem studiu Inter, kjer je Polono `e
~akala profesionalna ekipa frizerjev in
viza`istev. Ker ima Polona kraj{e lase, ki so
zelo `ivi in neubogljivi, ji je Edi frizuro personaliziral in oblikoval tako, da se sedaj
optimalno prilagaja tempu rasti in samemu
materialu las. Za barvanje je poskrbel
Matja`, ki je uporabil modne barvne kombinacije - svetlo bakrena, blond in be` s
svetlimi odtenki, ki se podajo tudi Polonini
polti. Tak{ne barve so dobra podlaga za
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V

poletje in bodo pri{le {e bolj do izraza, ko ji
bo sonce posvetlilo lase. Za konec je Polono
viza`istka Karmen {e nali~ila usklajeno s
fruzuro in obla~ili.
S Polono in na{imi strokovnjaki smo se
odli~no zabavali in komaj ~akamo na
naslednjo preobrazbo.

A

Ali si upate poizkusiti?
Vabimo vas, da svojo fotografijo z
naslovom in telefonsko številko
pošljete na naslov:
Esenca design - Moj novi jaz,
Streliška 32, 1000 Ljubljana,
Vsak mesec bomo izžrebali srečnega nagrajenca in ga prepustili
rokam naših strokovnjakov.

nova
podoba
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