30%
S tem kuponom imate 30% popust
na 2 urno, 4 urno ali dnevno
vstopnico za Vodno mesto Atlantis.
Kupon velja do 9. junija 2006.
{tevilka 1, maj 2006

Praznovali smo 1. rojstni dan
Po~itnice se bli`ajo
Nagradna igra

Povpra{ali smo jih
Toplo majsko sonce se je poigravalo z vodnimi valovi, ko smo se odlo~ili, da pokukamo v Atlantis ter obiskovalce in zaposlene povpra{amo, kako se po~utijo v Vodnem mestu Atlantis in zakaj se radi vra~ajo v sredi{~e zabave in sprostitve sredi
BTC Cityja.

Sara, 10 let, Ljubljana. Meni
so v Atlantisu najbolj v{e~
tobogani, ker so zelo hitri, pri
enih gre{ lahko tudi z blazino.
Najve~krat sem v Atlantisu
med po~itnicami, sedaj pa
bolj ob vikendih.

Vida in Nina, Krka pri Ivan~ni
Gorici. Nama je najbolj v{e~
ta del Svet do`ivetij, ker je
veliko toboganov, bazen, pa
tudi vodne masa`e so nama
zelo pri srcu. Danes smo sicer
drugi~ tukaj, vendar smo se
prvi~ tako navdu{ili, da bomo
kar redno prihajali.

Robert in Kristina, Ljubljana.
Kristina hodi v Atlantis na plavalni te~aj, zato smo kar pogosto tukaj. Radi pridemo zato,
ker je toliko razli~nih stvari, ki
jih lahko po~nemo ter se hkrati zabavamo in spro{~amo.

Tina, 19 let, pomo~nica v
stre`bi v Atlantisu, Ljubjana.
Delo v Atlantisu je zelo zanimivo. Tudi sama kdaj pridem
v savno, na masa`o in tudi
v Svet do`ivetij. S sabo dostikrat pripeljem mamo ali
prijateljice.

Adrijan, 9 let, Ljubljana. Jaz
najraje pridem v Atlantis zato,
da se lahko potapljam, ker
bazeni niso tako globoki kot
morje, in imajo super blazine, s katerih lahko ska~em v
vodo. Pa tudi tobogani so mi
v{e~, pa {e veliko jih je.

Lara, Eva, Manca, vse 9 let,
Ljubljana. Lara: meni je Atlantis najbolj v{e~, ker ima toliko
razli~nih bazenov, dobre tobogane in zelo je zabaven. Eva:
Bile smo tudi na trampolinu,
tekle smo po vodni tubi in po
toboganu smo se spu{~ale.
Bilo mi je zelo ﬁno. Manca:
Danes sem prvi~ v Atlantisu in
mi je zelo v{e~. Upam, da bom
lahko pri{la {e ve~krat.

[pela in Ana, obe 15 let,
Ljubljana. [pela: Prvi~ sem
bila v Atlantisu prej{nji teden
s {olo in mi je bilo zelo v{e~,
zato sva danes z Ano spet
tukaj. Greva tudi v savno in
na masa`e. Ana: Jaz sem bila
v Atlantisu `e ve~krat in mi je
res super, ker lahko po~ne{
toliko razli~nih stvari.

Andrej, 28 let, stre`ba v Atlantisu, Ljubljana. V Atlantisu
delam `e od vsega za~etka in
je skoraj tako, kot bi delal na
morju. Je veliko bolj zabavno, kot bi bilo, ~e bi stregel v
obi~ajnem lokalu v mestu. Kolikor mi ~as dopu{~a tudi sam
kdaj sko~im v Atlantis.

Andra`, 10 let, Ljubljana. V
Atlantis pridem ponavadi z
mamico, danes pa sem pri{el
na praznovanje rojstnega dne
in mi je zelo v{e~. Tudi jaz bi
imel zabavo za rojstni dan kar
v Atlantisu. Najbolj pa so mi
v{e~ bazeni, tobogani, vodni
topovi in {e druge stvari.

Marko, 22 let, animator, Celje. Delo vaditelja v Atlantisu je
zanimivo in me osre~uje – najbolj otroci, njihovi nasmehi,
radost. Glavno je, da grejo domov nasmejani, potem vem,
da smo jih s svojim delom
osre~ili.

Andrej in Julija, 54 in 6 let,
Ljubljana. Najbolj{e, kar mi
Atlantis nudi, je topla voda,
nekajkrat pa sem bil tudi v savni. Sedaj smo `e peti~ tukaj in
nama z vnu~ko je zelo v{e~,
zato se tudi radi vra~amo.

Biljana, 19 let, frizerka, Ljubljana. V frizerskem salonu v
Atlantisu se najve~krat frizirajo
mo{ki, `enske pa se najprej
naro~ijo in pridejo na stri`enje
po kopanju. Tudi sama sem
dostikrat v Atlantisu za lastno
sprostitev in zabavo.
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Vsebina

V Atlantisu
se vedno dogaja!

1. rojstni dan
Atlantisa

Gr{ki ﬁlozof Platon je v svojih spisih
omenjal Atlantis kot otok nekje na
obmo~ju dana{njih Gibraltarskih vrat.
Novej{a zgodovina je sicer njegove trditve o obstoju starodavnega
otoka, pre`etega z gr{ko mistiko,
opustila, vendar pa mit ostaja naprej.
[e ve~: mit je v lanskem letu postal
resni~nost in to v samem sredi{~u
mesta Ljubljane. Dru`ba BTC je 22.
aprila 2005 odprla enega najve~jih
vodnih parkov v Evropi – Vodno mesto Atlantis.
Danes se Atlantis uvr{~a med glavna {portna, razvedrilna in sprostitvena do`ivetja v Sloveniji. [e posebej smo veseli, da se na{i gostje
radi vra~ajo v nepogre{ljivo rekreativno-zabavi{~no sredi{~e BTC
Cityja, ki ga v teh dneh `e mo~no objema toplo spomladansko sonce. Obiskovalci so zadovoljni s pestro ponudbo Atlantisa, vse ve~ji
pa je tudi obisk tujih gostov, ki si v dopustnem ~asu `elijo nekaj ve~
– in to ponuja prav Atlantis. V znak hvale`nosti in zadovoljstva ob
nara{~ajo~em obisku nenehno nadgrajujemo svojo ponudbo in za
obiskovalce uvajamo nove dodatne ugodnosti, ki se odvijajo ~ez
vse leto.
BTC City je z vklju~itvijo Atlantisa postal programsko in vsebinsko
najve~je poslovno, nakupovalno, rekreativno-zabavi{~no in kulturno
sredi{~e v Evropi, ki ga letno obi{~e ve~ kot 18 milijonov obiskovalcev. @elimo si, da bi lahko na{im obiskovalcem ponudili {e ve~ ter jim
pribli`ali tudi prosti ~as in oddih v polni meri.
^asopis Atlantis, kot smo poimenovali nov merilnik ~asa in dogodiv{~in, ki se odvijajo v Atlantisu, vas ~aka poln prijetnih in zanimivih
zgodb o dogajanju pri nas. V njem boste na{li nove ideje za aktivno
in spro{~ujo~e pre`ivljanje prostega ~asa v Ljubljani ter si privo{~ili le
najbolj{e za vas in va{e najbli`je. V ~asopisu Atlantis vas ~aka vrsta
nepozabnih do`ivetij. Prepri~ajte se: Atlantis vedno poskrbi, da ni
nikomur dolg~as!

Po~itnice se bli`ajo

Nagradna igra

mag. Damjan Kralj
direktor Vodnega mesta Atlantis

Izdajatelj: Vodno mesto Atlantis, BTC d. d.
Telefon: 01 / 585 21 00
www.atlantis-vodnomesto.si
Priprava vsebine: BTC d. d.
Glavna urednica: Maja Oven
Izvr{ni urednik: Jure Juter{ek
Fotograﬁja na naslovnici: @are Modlic
Oblikovanje in graﬁ~na priprava: Multigraf, d. o. o.
Tisk: Leykam
Naklada: 230.000 izvodov
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Prvi rojstni dan
Topli son~ni `arki, ki smo jih v prvih pomladnih dneh `e te`ko pri~akovali, so se v vsej svoji lepoti najbolj razbohotili ravno
v soboto, 22. aprila 2006, ko smo praznovali prvi rojstni dan Vodnega mesta Atlantis. Lep dan je kar vabil k adrenalinskim
in spro{~ujo~im dogodiv{~inam, ki so navdu{evale vse obiskovalce Atlantisa od za~etka do konca rojstno dnevne zabave.

Adrenalinska zabava
za vse starosti
Najmlaj{i so ve~ino ~asa namenili zabavnim vodnim avanturam, ki jih je spremljal
bogat animacijski program. Nekateri
so kmalu ugotovili, da hoja po vodni
preprogi sploh ni tako enostavna kot je
videti na prvi pogled in {tevilni so morali
kar nekajkrat poizkusiti, da so dosegli cilj
brez padca v osve`ujo~o vodo. Z njimi
se je navdu{eno zabavala tudi maskota
Atlantisa – Delﬁn~ek, ki se kar ni mogla
na~uditi vsem neverjetnim skokom v
vodo. ^eprav Delﬁn~ek ni bo`i~ek in smo
`e krepko zakorakali v toplej{i del leta, je
vsem otrokom podaril simpati~na in uporabna darila.

Nepozabna sprostitev
v mokrem objemu
V Atlantisu si vsak gost zaslu`i posebno pozornost. In tudi na rojstnodnevni
zabavi ni manjkalo neskon~no lepih in
prijetnih presene~enj. Poskrbljeno je bilo
tudi za zabavno razgibavanje malih sivih
celic z nagradnimi in didakti~nimi igrami
v Hi{i otrok in Hi{i iger, vsak obiskovalec je prejel tudi poseben 30-odstotni
popust pri nakupu dve- in {tiri urne ter
celodnevne vstopnice za obisk Atlantisa.
Najbogatej{a ponudba sprostitvenih tajskih masa` in savn je omamila vse tiste,
ki prihajajo v Atlantis, da bi se sprostili in
nabrali novih mo~i. Ob rojstnem dnevu
pa so bili {e prav posebej presene~eni,
saj so njihove misli in telesa v De`eli savn
vsrkali nepozaben ~okoladni vonj kar
brezpla~no.

Sladko do`ivetje
ob praznovanju
Obiskovalci so se `e popolnoma navadili
doma~ega sladoleda, ki razvaja {e tako
zahtevne brbon~ice, za {e bolj sladkosnede pa je dogajanje ob rojstnem dnevu
popestrila ~isto prava rojstnodnevna
torta. Vsi smo `e komaj ~akali na sladko
poslastico, ki je s svojo ne`no modro
barvo vabila vse o~i in okuse. Samo {e
po~akati je bilo treba, da so miss Slovenije Sanja Grohar, direktor Atlantisa Damjan
Kralj in direktorica Sektorja za tr`no komuniciranje Maja Oven skupaj zarezali v
najslaj{o dobroto. Skupaj s povabljenci in
{tevilnimi obiskovalci smo si za`eleli, da
bomo v drugem letu Atlantisa ~im ve~krat
spro{~ali svoje misli in duha v Termalnem
templju, se nau`ili pozitivne energije v
De`eli savn in poskrbeli za zabavo skupaj
s Svetom do`ivetij.
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V ritmu {umenja valov
Brez glasbe ni prave zabave, zato so prvi
Atlantisov rojstni dan popestrili {tevilni
glasbeniki, ki so za~eli z modernej{imi
ritmi in tako vzbudili glasbeno strast pri
malo mlaj{ih. Nikakor pa nismo pozabili
tudi na nepozabne zimzelene melodije,
ob katerih smo skupaj zaplavali v svet nepozabne glasbe. Mlaj{e je najbolj obnorela glasbena to~ka aktualne miss Slovenije
Sanje Grohar, ki je dokazala, da skriva v
sebi vrsto posebnih talentov, med njimi
tudi glasbenega. Za sladke nasmehe in
{ale, ki so nas nasmejali do solz, je poskrbel najbolj{i slovenski humorist Tof, ki je
razvedril obiskovalce s svojim nastopom.
Dodatno pa je za glasbene sladokusce
poskrbel tudi duo Atlantix s svojo energi~no glasbo, ki se ji niso mogla upreti
nobena u{esa, noge pa so nas kar same
vodile v ritmih prijetne melodije.

Ponudba za vse okuse
V vseh treh tematskih sklopih - Svetu
do`ivetij, Termalnem templju in De`eli
savn smo ob tej prilo`nosti pripravili vrsto
presene~enj in dobro obiskano zabavo
naredili res najbolj{o. V Svetu do`ivetij
tudi zveste obiskovalce vedno pri~aka
novo vesolje novih nepozabno pestrih
do`ivetij, ki razveselijo in pri~arajo nasme{ke na usta prav vsem. Termalni tempelj je prostor, v katerem bo zelo u`ivalo
va{e telo, ki kar kli~e po sprostitvenih in
energi~nih raznovrstnih masa`ah. Dobre
vile v De`eli savn bodo poskrbele, da bo
va{e bivanje postalo resni~no pravlji~no,
poleg tega boste v tej pravljici princesa
ali princ Atlantisa samo vi. Vse to dokazujejo zadovoljni obiskovalci, ki se radi
vra~ajo v Svet do`ivetij, ki poskrbi prav
za vsak, {e tako poseben, okus.

[e ve~ do`ivetij in zabave
Z odprtjem Atlantisa smo v enem letu veliko prispevali k pestri in {iroki ponudbi BTC Cityja, hkrati je Atlantis postal tudi priljubljena
turisti~na to~ka ne samo v Ljubljani, ampak tudi drugod po Sloveniji. V njem se radi ustavijo in zabavajo slovenskimi obiskovalci in tuji
turisti, ki jih je v Ljubljani ~edalje ve~. Ne glede na to, da je Atlantis upihnil {ele prvo sve~ko, je ponudba iz meseca v mesec bogatej{a
in {e bolj pestra, obiskovalcev pa vedno ve~.
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Po~itnice se bli`ajo
Vodno mesto - mesto zabave in sprostitve
Vodno mesto Atlantis je pravo mesto za vse – tako za tiste, ki `elite malce ve~ adrenalina, kot tiste, ki potrebujete umirjeno sprostitev po napornem dnevu v slu`bi. Trije tematski, medsebojno povezani sklopi – Svet do`ivetij z otro{kim delom,
Termalni tempelj in De`ela savn – so razlog, da je Atlantis pravo mesto za zabavno in brezskrbno pre`ivljanje prostega
~asa. Ne verjamete? Obi{~ite nas in se prepri~ajte!

Skok v Svet do`ivetij
pri~ara tudi Otro{ki svet

V Svetu do`ivetij so doma nepozabne
vodne pustolov{~ine. Zabavna igrala in tobogani, ki popestrijo {tevilne bazene, so
pravi magnet za vse obiskovalce. V bazenu z valovi odplujejo na{e misli v smaragdno laguno, ki s svojo romanti~no zastrto svetlobo prebuja romanti~ne du{e.
Pravi pustolovci bodo svojo raziskovalno
`ilico gotovo zadovoljili v podvodni jami
in gejzirih, raziskovalni duh sprostili v oazi
po~itka, po~asna reka pa jim bo s svojo
mirnostjo pregnala napete misli. Va{ Svet
do`ivetij bo postal va{ resni~nostni svet.

V poletnem ~asu nam dajejo navdih za sprostitev in zabavo zunanji bazeni, ki s svojo
prostornostjo in lesketajo~o modrino privabljajo toplo sonce ter skupaj razvajajo obiskovalce z vso svojo mo~jo. Zunanji bazeni so seveda povezani z notranjimi, kjer za
posebej razigrana srca poskrbi bazen do`ivetij, ki pri~ara vse vodne igrarije. Poletna
pla`a `e vabi vse, ki jim sonce in morje razigrata srce, a letos je obisk poletne pla`e v
Atlantisu neizogiben, saj bo kmalu bogatej{i za nov zunanji tobogan, ki bo v prijetnih
poletnih dneh in ve~erih razveseljeval vse `eljne adrenalinske zabave v Atlantisu.
Nepozabno sprostitev in nov val energije vam bo vzbudila zdravilna zvo~na kopel z
gongom, ki s prijetnim tonom in vibracijami gonga spro{~a misli in duha. Prav tako pa
prispeva k zdravljenju razli~nih po{kodb, krepitvi imunskega sistema in pre`ene {tevilne druge tegobe dana{njega sveta.
Nudisti~na pla`a sredi mesta je pravi magnet za tiste, ki se `elite osvoboditi vseh
spon in vam u`ivanje v Evinem kostumu pomeni vrhunec sprostitve. Atlantis je pravi
kraj za popolno osvoboditev in ~udovito sprostitev.
Svet do`ivetij je prava fantazija za najmlaj{e obiskovalce, ki se lahko varno zabavajo v
dveh bazenih. V bazenu za najmlaj{e so tobogan, vodna ka~a in druga igrala, posebej
je poudarjena varnost mal~kov, ki se ob ~ofotanju lahko tudi marsikaj novega nau~ijo.
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V De`eli savn pravljice
postanejo resni~nost
Enajst omamno di{e~ih in spro{~ujo~ih
savn, ki s toplimi vetrci pare bo`ajo vsak
ko{~ek telesa, s svojo bogato notranjostjo o~ara o~i in sprosti telo. Atlantis
je edinstven v {ir{i okolici, saj ponuja
poleg {tevilnih klasi~nih savn tudi mamljivo zemeljsko, panoramsko in pravo
doma~o plan{arsko savno. Nepozabni
u`itki v Evinem kostumu vam zagotavljajo
spro{~eno in udobno sanjarjenje ter vas
vodijo k vrhuncu sprostitve.
Ne`ni prsti izku{enih tajskih maserjev in
maserk vabijo na {tevilne masa`e, ki vas
ovijejo v omamen vonj ~okolade, ali pa vam
vzbudijo vse strasti pri terapiji z ledom, soljo
ali medom. Bogastvo sivkinega vonja vas
bo spremenilo v pravo morsko deklico, ki se
predaja u`itkom mediteranske terapije.

Energija Termalnega templja navdihuje
Bogastvo vode, ki prina{a harmonijo sprostitve in u`itka, v Atlantisu ne pozna meja.
Navdihujo~a arhitektura do`ivi svoj vi{ek v kaskadnih kopelih, kjer se prelivajo~a slanica igra z robovi bazenov in ne`no masira vsak ko{~ek va{ega telesa.
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NAGRADNA IGRA
Z malo sre~e do prakti~nih nagrad Vodnega mesta Atlanis!
Ob 1. rojstnem dnevu bo Atlantis v nagradni igri obdaril iz`rebane bralce. Vse, kar morate storiti je, da odgovorite na nagradno
vpra{anje, ki vam lahko prinese prakti~ne nagrade. ^e ste pozorno prebrali ~asopis Atlantis, potem odgovor `e poznate.

Nagradno vpra{anje:
KDAJ JE VODNO MESTO ATLANTIS PRAZNOVALO 1. ROJSTNI DAN?
 ga {e ni

 22. aprila 2006

 22. aprila 2005

Prvemu iz`rebancu bomo podarili celodnevno karto za De`elo savn, drugi nagrajenec bo prejel plavalna o~ala, trije iz`rebanci pa
bodo prejeli japonke.
Ime in priimek: ______________________________________________________________________________________________________
Naslov (ulica in hi{na {tevilka): ________________________________________________________________________________________
Po{tna {tevilka in po{ta: _____________________________________________________________________________________________
GSM: ________________________________
Elektronski naslov (obvezno): _________________________________________________________________________________________
Datum rojstva: ________________________
Podpis:
^itljivo izpolnjen kupon nam po{ljite do 9. junija 2006. Upo{tevali bomo le pravilno izpolnjene kupone. Rezultati nagradne igre bodo objavljeni na spletni strani Vodnega
mesta Atlantis www.atlantis-vodnomesto.si, nagrajence pa bomo obvestili po e-po{ti. Izpolnjen kupon po{ljite na naslov BTC, d.d., [martinska 152, 1533 Ljubljana
s pripisom »Za nagradno igro Atlantis«.
S podpisanim nagradnim kuponom dovoljujem podjetju BTC, d.d., uporabo osebnih podatkov v tr`enjske namene.

