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Zanimivosti
in novice
Z muzejskim vlakom
po praznično razpoloženje
Letos bomo prazničnim dnem dodali še pridih preteklosti. V decembru bo z glavne
ljubljanske železniške postaje do perona v BTC Cityju pred Vodno mesto Atlantis večkrat pripeljal muzejski vlak. Častitljivi stari hlapon s sabo nosi kar nekaj zgodovine,
saj se je pisalo leto 1849, ko je prvič prisopihal v Ljubljano. Za muzejski vlak, ki ima
svoj poseben šarm in tradicijo, smo se odločili zato, ker vemo, da starši svojim otrokom radi odkrivajo čar parne lokomotive, dima, saj, nostalgije. Za mlade pa bo vožnja
posebno doživetje, saj so starinski slovenski vlaki v Slovenijo pred več kot 150. leti
omogočili povezavo s svetom. Z vlakom je prišel velik napredek. Vlak bo decembra v
BTC City za nizko, simbolično ceno (za otroke, mlajše od 6 let, pa brezplačno) pripeljal večkrat. Natančen urnik boste od 1. decembra lahko dobili na recepciji Atlantisa
oziroma na spletnih straneh: www.atlantis-vodnomesto.si in http://www.slo-zeleznice.si/sl.
Vsem tistim, ki se boste v City pripeljali z avtomobilom, pa svetujemo, da brezplačno
parkirate v parkirni hiši neposredno ob Atlantisu, saj je tako parkiranje udobno, vaš
avtomobil pa bo ostal suh in na toplem.
Največ prazničnih doživetij bo na Aleji mladih. Po praznikih bo zadišalo že v začetku
decembra na Božični tržnici ob drsališču, kjer vas bodo razveseljevale simpatične
stojnice z darili, slastnimi dobrotami in toplimi napitki. V začetku decembra nas bo
seveda obiskal Miklavž s spremstvom, nato pa še pojoči škrati, snežna vila,
ogledali si boste lahko žive jasli, proti Božiču pa bo k nam prišel Božiček. Prav
posebno doživetje pa si lahko pričarate kar sami in se sredi prazničnega vrveža na
Aleji mladih drsate na našem drsališču. Naj vam zaupamo, da je drsanje tudi letos
brezplačno. Tistim, ki si radi privoščite dobro gledališko predstavo, pa svetujemo
obisk katere izmed komedij Teatra Komedije BTC, ki razveseljuje gledalce že šesto
leto zapored.
Ko boste v Cityju, boste zlahka našli zamisel, kako presenetiti najdražje z izvirnimi in
simpatičnimi darili. Kar nekaj novih trgovin je, sicer pa bodo vse trgovine v decembru
odprte tudi ob nedeljah od 9. do 17. ure. Namesto praktičnih daril se lahko odločite tudi za darilne bone za nakupe v trgovinah ali obisk Vodnega mesta Atlantis.
Tudi to zimo je BTC City pravi kraj za zabave, praznovanja in obdarovanja. Vabimo
vas v restavracijo City v 13. nadstropju poslovnega nebotičnika, v restavracije Mercurius, Argentino, Casa nostra v Areni in v Pivnico Kratochwill, kjer vam bodo po vaših
željah pripravili praznovanja in prednovoletna druženja.
Čas novoletnih zabav in praznovanj zahteva tudi nova slavnostna oblačila, posebno
ličenje in še vrsto malenkostnih dodatkov, ki jih lahko najdete v BTC Cityju, zato smo
tokratno rubriko Moj novi jaz posvetili prav praznični stilski preobrazbi. Ne spreglejte!
Ob vsej praznični toplini pa ne pozabimo na domače živali. Mnoge med njimi so v
tem času prepuščene same sebi ali ulici. Ob uvedbi evra v BTC-ju pripravljamo dobrodelno akcijo zbiranja tolarskih kovancev "Zamenjam tolarje za toplo posteljo".
Zbrani denar bomo namenili zavetiščem za zavržene živali. Več o akciji za ljubke živali
preberite na 5. strani.
Prav toplo vas torej vabimo, da se pridružite prazničnemu razpoloženju v BTC Cityju,
in da najdete košček sreče tudi zase.
Iz uredništva BTC Vodnika vam in vašim družinam ter vsem, ki jih imate radi, želimo
srečno, veselo, predvsem pa zdravo in zadovoljno leto 2007!
Maja Oven
odgovorna urednica

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 19
www.btc-city.com
naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven
oblikovanje in trženje:
A POLET, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50
distribucija: Pošta Slovenije in Žurnal
tisk: Leykam
Fotografija na naslovnici: arhiv BTC City
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Mladinska knjiga
in Svet knjige
decembra v dvorani A
Od prvega decembra lahko v zgornjem pritličju dvorane A obiščete
novo prodajalno - knjigarno in papirnico Mladinske knjige ter klubski
center Svet knjige. Že sicer bogata
ponudba najrazličnejših prodajaln v
dvorani A bo torej od zdaj še boljša.
V knjigarni bodo na voljo leposlovne
knjige, priročniki, svetovne uspešnice, otroške in druge knjige, papirnica pa bo obogatila ponudbo dvorane
A z odličnimi izbranimi izdelki s področja pisarniškega materiala in šolskih potrebščin ter z drugo zanimivo
ponudbo. Člani Sveta knjige bodo
od zdaj redne obiske svojega novega
klubskega centra lahko združevali z
ugodnimi nakupi v Mladinski knjigi.

nova
trgovina

Goltes in Cult skupaj
v BTC Cityju
Slovenski proizvajalec snežnih desk
(snowboardov) Goltes je odprl lastno
specializirano trgovino v dvorani 3
ljubljanskega BTC Cityja (zraven
dvorane A). Poleg lastnih desk oziroma snowboardov Goltes, vezi in

priznanega slovenskega proizvajalca
Cult, ki poleg vseh vrst koles ponuja
še celotno dodatno opremo, namenjeno vrhunskim in rekreativnim kolesarjem.
Trgovina je odprla svoja vrata 16.
oktobra z akcijo ŠTUDENTSKI PAKET s celo do 50-odstotnim z znižanjem kompletov za deskanje po snegu!
Vabljeni v Goltesovo trgovino
v BTC Cityju! Informacije po
telefonu (01) 585 22 23.
obutev
Jump

Skoči v Transport

Foto arhiv Goltes

čevljev vam ponujajo tudi vezi SP
(Snow Pro), čevlje Deeluxe, zimska
oblačila in dodatke Ziener ter čelade
Osbe in Jumbo. Pravijo, da pri njih
niste le kupec, zato so vam vedno
pripravljeni strokovno svetovati pri
nakupu in rabi opreme, ki vam jo na
željo tudi zmontirajo ter po potrebi
servisirajo v specializiranem servisu
za snowboarde. V okviru pestre celoletne ponudbe pa lahko tudi pozimi
v Goltesovi trgovini dobite kolesa

Obutev Jump nudi različne sloge,
od klasičnega, športnega do obutve,
namenjene pravim avanturistom.
Predvsem pa je prepoznavna po
svoji udobnosti in kakovosti. Obutev
Jump najdete v trgovini Transport v
BTC Cityju, v kletni etaži dvorane A.
Informacije po telefonu
(01) 585 14 37.
Foto arhiv Transport

Salon
Creatina

Mesto daril za vso
družino
Čas obdarovanja in prazničnega veselja je pred nami. Salon Creatina v
BTC Cityju je mesto daril, kjer boste
našli tako, ki bo razveselilo vsakogar.
Zakaj jim ne bi polepšali stanovanje
z novo preprogo? Preproge v Salonu
Creatina (imajo jih več kot 15.000 )
so modno oblikovane in najnovejšega dizajna. Njihovi svetovalci pa
vam bodo svetovali, katero preprogo
izbrati, da se bo ujemala z vašo sedežno garnituro. Ob nakupu preproge vam bodo priznali novoletni popust.
Salon Creatina je tudi mesto talnih
oblog. Največja ponudba talnih oblog v Sloveniji vam pričara modne
žive barve, ki so trenutno svetovno
modne. Talno
oblogo vam po
želji tudi odrežejo in zarobijo.
V Salonu Creatina boste lahko kupili lepo
darilo tudi za
svoje najmlajše.
Disneyjeva po-

Foto arhiv Salon Creatina

nova
knjigarna
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steljnina bo razveselila vašega malčka. Lahko pa ga presenetite s preprogo, dekorativno blazinico, odejo
iz flisa, brisačo in ostalimi tekstilnimi Disneyjevimi izdelki. Tudi Disneyjevi proizvodi imajo novoletni
popust.
Salon Creatina je mesto daril tudi z
ekskluzivno ponudbo posteljnine Senna, Tac in Amitesse, ki je vodilna
na evropskem trgu. Posteljnino (prešite odeje, blazine, posteljne garniture, rjuhe) v Salonih Creatina odlikuje vrhunska kakovost po ugodnih
novoletnih cenah.
Več informacij: Salon Creatina,
BTC City, dvorana 2,
telefon (01) 542 66 06,
spletna stran www.creatina.si.

gimnastika

Pegan po zlatu
še do srebra
Aljaž Pegan, katerega ponosni pokrovitelj je BTC, je na oktobrskem
turnirju v dvorani Hanns-MartinSchleyer v Stuttgartu, ki ga zaradi
prestiža v gimnastičnem svetu imenujejo kar Wimbledon, slavil že 26.
zmago na svetovnih pokalih (Mitja
Petkovšek, katerega pokrovitelj je
prav tako BTC, se tekmovanj zaradi
poškodbe ni udeležil). In če k temu
dodamo še srebrno kolajno, ki jo je
osvojil na prav tako oktobrskem končanem svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki na Danskem, so besede izkušenega Ljubljančana povsem prave. "Super, super," je po obeh
nastopih in v enem redkih trenutkov sprostitve na kratko ocenil Pegan, ki se je dokopal do zmage v

dobrodelna
akcija

Zamenjam tolarje
za toplo posteljo
Od 1. decembra 2006 do 3. marca 2007 bo v BTC Cityju potekala
dobrodelna akcija z zbiranjem donacije za zavetišča za živali. Tudi vi, dragi obiskovalci BTC Cityja, boste lahko
prispevali svoj delež k donaciji, saj
bodo zbiralniki na različnih
prizoriščih v BTC Cityju (v dvorani A,

dvorani 1, dvorani 3, dvorani 12 in v
Koloseju). Poleg zbiranja donacije bodo vsako soboto od 1. januarja do 24.
februarja 2007 v dvorani A predstavitvene delavnice, ki bodo namenjene
skrbi in negi domačih živali. Zaključek akcije bo 3. marca 2007, kjer bodo donacijo iz BTC Cityja prejela zavetišča za živali.
Vabimo vas, da se udeležite akcije in
tudi sami pomagate, da bodo živali
dobile svoj dom. Akciji so se prijazno
pridružili tudi naslednji pokrovitelji:
Slovenske novice kot medijski sponzor in Bank Austria Creditanstalt, ki
se bo odpovedala proviziji ob štetju
kovancev. Več o akciji in ostalih pokroviteljih preberite v naslednji številki BTC Vodnika.

zmagovalci
so znani

Foto arhiv BTC City

Najlepša trgovina
je Ciciban v dvorani A

Jože Mermal je obema telovadcema podaril tudi
čokoladni paket, ki vsebuje celodnevno razvajanje
v Atlantisu

Stuttgartu z do zdaj najvišjo oceno
kariere po novem gimnastičnem pravilniku. Ponosnega dobitnika zlatega in srebrnega odličja na obeh velikih tekmovanjih je v Atlantisu sprejel
tudi predsednik uprave BTC, d. d.,
Jože Mermal, ki mu je ob tej priložnosti iskreno čestital in še enkrat
zagotovil, da bo "naredil vse, kar je v
njegovi moči, da bi Ljubljana, najbrž
kar na območju BTC-ja, dobila ugledno gimnastično dvorano."

Na drsanje v BTC City
Kot vsako leto se boste tudi letos
lahko brezplačno drsali na drsališču na Aleji mladih v BTC Cityju v
Ljubljani. Predvidoma bo drsališče
začelo delovati 25. novembra oziroma takoj, ko bo temperatura do-

Na jesenskem Festivalu nakupov in
zabave so najlepšim trgovinam v akciji Najlepša trgovina podelili priznanja. Po mnenju komisije in prispelih kuponov je najlepša trgovina
Ciciban, drugo mesto pripada trgovini Gorenje in tretje Zlatarstvu
Močnik, vse iz dvorane A. Na festivalu pa so izžrebali tudi tri srečne
dobitnike, ki so prejeli BTC-jeve darilne bone. Darilni bon BTC City v
vrednosti 50.000 SIT (208,65 EUR)
je prejela Branka Vrhunec Žnidaršič, Selca, darilni bon BTC City v
vrednosti 25.000 SIT (104,32 EUR)
je prejela Nataša Peterca iz Ljubljane, darilni bon BTC City v vrednosti
10.000 SIT (41,73 EUR) pa je prejela Marija Anžur iz Ljubljane Polje.
Čestitamo vsem prejemnikom priznanj in darilnih bonov!
(1 EUR je po tečaju menjave 239,640 SIT)

volj nizka. Na Aleji mladih boste lahko drsali vsak dan od 10. do 22. ure.

Foto arhiv BTC City

Bodite praktični,
podarite darilni bon
BTC City
Če ne veste, kaj podariti svojim najdražjim, je najboljša rešitev darilni
bon BTC City v vrednostih 1.000,
5.000 ali 10.000 tolarjev! Darilne
bone BTC City lahko kupite na
BTC-jevi blagajni v tretjem nadstropju upravne stavbe in na recepciji
Vodnega mesta Atlantis, vsak dan od
9.00 do 23.00.
Darilni bon je vnovčljiv v vseh trgovinah in lokalih ter športnih centrih
v BTC Cityju Ljubljana, Novo mesto

in Murska Sobota, označenih z nalepko BTC City Darilni bon.
Tolarski darilni boni BTC City so
veljavni za unovčenje do 31. decembra 2006. Od 1. januarja do 31.

marca 2007 boste tolarske darilne
bone lahko zamenjali za evrske na
glavni blagajni BTC-ja, od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.30
in na recepciji Vodnega mesta
Atlantis vsak dan od 9.00 do 23.00.
V obtoku bodo darilni boni v vrednosti 5, 10 in 20 evrov.
Darilni bon Atlantis
Ujemite val zabave in svojim najdražjim privoščite zabavo, sprostitev, razvajanje in užitek v Vodnem
mestu Atlantis v Ljubljani. Atlanti-

sov darilni bon bo razveselil še tako
zahtevnega slavljenca. Izbirate lahko med darilnimi boni za Svet
doživetij, Termalni tempelj ali Deželo savn.
Bone lahko kupite vsak dan od
9.00 do 23.00 na recepciji Vodnega
mesta Atlantis. Je prenosljiv in velja pol leta. Mogoč pa je tudi
nakup Atlantisovega darilnega
bona prek spleta 10 odstotkov
ceneje.
Razveselite in razvajajte svoje
najbližje in jim podarite Atlantisov darilni bon.

Nakupi v BTC Cityju
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Pestro na enem mestu

SILVER STARS
dvorana A
telefon (01) 585 26 11

Tako kot lahko sami v vsakem letnem času veliko naredimo za svoje
zdravje, lahko sami prav tako ob vsakem nakupu poskrbimo tudi za ugoden, prijeten in pester nakup ... Eden takih je zagotovo obisk središča
BTC City, prostora raznovrstnosti in prostora, v katerem so dejavnosti z
uravnoteženo ponudbo različnih storitev razporejene na enem mestu.

V trgovini Silver Stars imajo velik
izbor modnega nakita za vse, ki hočejo in tudi znajo jasno izraziti svoj
osebnostni slog. Modni nakit je narejen iz plemenitega jekla in srebra
čistine 925, in tudi iz titana in volframa. Poseben del njihove ponudbe predstavlja nakit za body-piercing,
obenem pa lahko izbirate tudi med pestro ponudbo eksotičnega nakita iz
školjk in nakita s poldragimi kamni v kombinaciji s plemenitimi kovinami. Vabijo vas, da jih obiščete v BTC Cityju v dvorani A.

okrat vam predstavljamo prodajalno (Špela Boutique), v kateri bodo poskrbeli, da vas v teh
prehodnih jesensko-zimskih dneh
ne bo zeblo, in se boste počutili prijetno. Pravijo, da "čevelj glavo varuje", zato bo obisk trgovine z obutvijo
dobrodošel. Prihaja čas, ko bodo
otroci postali vse bolj nemirni in ni
lepšega (in prijetnejšega), če vse, kar
otrok potrebuje (ali vi zanj), dobite
na enem mestu (Alooo), prihaja pa
tudi čas, ko je telesna aktivnost več
kot dobrodošla, saj vitamini, ki jih

vnašamo v življenje, niso povsem dovolj, da odženemo "hudobne duhove
gripe". In ker postaja srebrnina vse
bolj priljubljena, vam tokrat predstavljamo tudi trgovino, kjer bo srebro pravzaprav postalo zlato ... Le
korak ali dva vstran, pa boste v nakupovalno košarico lahko dodali še
kristalni dodatek, ki pa ga boste
postavili na pohištvo, ki ga tokrat
predstavlja mizarstvo Zupanc. In za
konec še skok v drogerijo (Müller
Drogerija) ... in krog pestrosti na
enem mestu bo končan.

KRISTANA
dvorana A
telefon (01) 585 27 44
Trgovina Kristana je trgovina z dušo. Vsak izdelek, ki najde pot na
police Kristane, je izdelan ročno.
Izdelan je z ljubeznijo do ustvarjanja, do lepega in do materiala, iz katerega je narejen. V Kristani so na
prodaj unikatni, ročno izdelani kosi
nakita, keramike, stekla, taljenega
stekla, svile in ostalih materialov. V trgovini vas čaka prijazno osebje, ki vam z
veseljem svetuje pri nakupu. Za posebne želje vam posamezne kose tudi izdelajo. Za vas opravijo manjša popravila nakita. Pri njih kupljeno darilo, pa
naj bo za vas, vaše drage ali poslovne partnerje, vam domiselno zavijejo ali
zapakirajo v lično okrašeno embalažo.
Prijazno vas vabijo, da jih obiščete v spodnji etaži dvorane A.
TRGOVINA ALOOO
dvorana A
telefon (01) 585 20 45
www.alooo.si
Trgovina, včasih znana kot OshKosh,
je spremenila ime v Alooo. V podjetju 3 Plus, d. o. o., so se za spremembo odločili, ker so ponudbo razširili
z dvema blagovnima znamkama
Kanz in Doell. Trio OshKosh, Kanz
in Doell tako v trgovini Alooo omogoča kupcu zares pester izbor modnih, visoko kakovostnih in praktičnih oblačil ter dodatkov za dojenčke in otroke do 14 let po zmernih cenah:
majice že od 2.990 SIT (12,48 EUR), žametne hlače že od 4.790 SIT (19,99
EUR), pregovorno trpežne OshKosh džins hlače že od 6.390 SIT (26,66
EUR), zimske bunde od 9.990 SIT (41,69 EUR), spodnje perilo za dečke in
deklice v modnih barvah, kape in kapice, rokavice, šale, hlačne nogavice ...
Če boste pridno zbirali račune iz trgovin Alooo, vas čaka nagrada! Več informacij dobite v trgovini!
CITY-SPORT TENET
dvorana A
telefon (01) 585 14 61
e-pošta tenet.btc@btc-city.si
Trgovina City-sport Tenet je specializirana trgovina za športno obutev,
saj vam nudi prek 730 različnih modelov. Košarkarji, nogometaši, tekači, teniški igralci in drugi lahko izbirajo med številkami od 19 do 54.
Prijazni prodajalci vam bodo strokovno svetovali pri izbiri vaših športnih
copat. Izbirali boste lahko med znamkami, kot so Reebok, And 1, Spalding,
Kelme, Joma, Adidas, Vans, All star, Gems, Nike. V novembru bodo nekateri
modeli znamke Reebok cenejši tudi do 40 odstotkov. K pestri ponudbi so kot
novost dodali tudi cestne derezice za tekače in sprehajalce, ki so preproste za
uporabo in odlična zaščita pred padci na ledenem cestišču. Modeli bodo na
voljo od 1.990 do 3.990 SIT.

BOUTIQUE ŠPELA
dvorana A
telefon (01) 585 17 85
Boutique Špela vam ponuja veliko
izbiro večernih in maturantskih oblek ter oblačil za vsak dan. Pri njih
se boste dobro in lepo oblekli za
različne priložnosti, kot so matura,
valeta, poroka, birma, poslovno srečanje ali kulturna prireditev. Izbirate
lahko med mladinskim in damskim programom. Pri njih poskrbijo tudi za
malo močnejše postave ter vam svetujejo in po potrebi oblačilo tudi skrajšajo.
V butiku Boutique Špela nudijo tudi številne modne dodatke, ki se podajo k
vaši izbiri oblačila. Ekskluzivna oblačila za vsako postavo in cene za vsak žep je
vodilo Boutiquea Špela, ki razveseljuje številne kupce.
MIZARSTVO ZUPANC
dvorana A
telefon (01) 585 15 45
Mizarstvo Zupanc je specializirano
podjetje za izdelavo kuhinj in otroških oziroma mladinskih sob po meri. V njihovi prodajalni v dvorani A
boste izbirali med sodobnimi, klasičnimi in minimalističnimi kuhinjami, izdelanimi iz poljubnega furnirja oziroma barvnega odtenka. Otroške sobe pa bodo s svojimi igrivimi oblikami odraščale z vašimi otroki. V letošnjem letu so svojo pestro ponudbo zaokrožili z
notranjimi vrati za zahtevnejše kupce.
TRANSPORT
dvorana A
telefon (01) 585 14 37
www.transportshoes.com
Trgovina Transport v BTC Cityju (v
kletni etaži dvorane A) navdušuje
vse, ki želijo izstopati z mladostno
svežino in vstopati v novo sezono s
kakovostno in modno obutvijo. Ponuja vam priznane blagovne znamke, kot so Caterpillar, Yellow Cab, Levi's,
Tommy Hilfiger, Dr. Martens, Tsubo, Jump, Bronx, Fly, Energie, Miss sixty,
Killah, Bunker, Skipper marine ... od septembra pa tudi Kickers. Poleg stalne
ponudbe vsako sezono presenetijo svoje kupce z novimi modnimi zanimivostmi in akcijami.
Obiščite trgovino Transport in se pustite presenetiti.
PARFUMERIJA - DROGERIJA - IGRAČE - PAPIRNICA GOSPODINJSTVO - MULTIMEDIJA

DROGERIJA MÜLLER
dvorana 5
telefon (01) 520 15 20
Na oddelku parfumerije lahko izbirate med izdelki najbolj priznanih
blagovnih znamk, med katerimi boste zagotovo našli svoj najljubši vonj,
ličilo ali darilo za svoje najdražje.
Bogata ponudba iz programa osebne drogerije, zdrave prehrane, sladkarij, prehrane za naše najmlajše in tudi izdelkov za nego dojenčkov, čistil in
pripomočkov za čiščenje doma vas bo presenetila. Izdelki lastnih blagovnih
znamk pa se lahko z ostalimi primerjajo po kakovosti in ugodni ceni. Nakup
na oddelku Igrač bo vašemu otroku uresničil vsako skrito željo. Gospodinjstvo, multimedijo ali oddelek papirnice z izdelki za šolo ali pisarno boste našli
v prvem nadstropju.
Svoje posnete fotografije lahko naročite v poslovalnici, kjer lahko poleg fotografij naročite tudi izdelke s svojo najljubšo fotografijo.
Nakup DARILNEGA BONA Müller je vedno dobra odločitev!

Fotografije Aljoša Rebolj in arhivi trgovin

T
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Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

Atlantis: absolutni zmagovalec akcije:
Slovensko naj kopališče 2006
25-odstotkov ceneje

Atlantis je dokazano najboljše mesto za sprostitev in najboljše kopališče
v Sloveniji. Zmagal je v svoji kategoriji "naj vodni park" in postal tudi
absolutni zmagovalec akcije "Slovensko naj kopališče 2006". Za vse, ki
so redni obiskovalci največjega Vodnega mesta, to ni presenečenje, saj
se v Atlantisu vsak mesec trudijo in obiskovalcem na različne načine
omogočajo, da se pri njih dobro počutijo. Za popolno doživetje in sprostitev pa poskrbi tudi Atlantisova bogata gostinska ponudba.

V

prihajajočih mrzlih dneh vam
bo v Atlantisu še posebej prijal
obisk savn, katerih blagodejni učinki
bodo poživitev za vaše telo. Savnanje
zelo dobro učinkuje na zdravje, saj
pregretje telesa poveča imunsko odpornost, odstranjuje strupe iz telesa,
pospešuje srčni utrip ter omejuje
psihični in fizični stres. Dežela savn
v Vodnem mestu Atlantis je zasnovana tako, da lahko ugodi željam in
navadam obiskovalca, saj ponuja
kombinacijo suhih, mokrih in infrardečih savn v dveh nadstropjih in v
zunanjem delu, dva bazena, podzemno jamo z whirlpoolom, panoramsko sobo in teraso za počitek. V savnah razvajajo obiskovalce z različnimi postopki s soljo, ledom, medom,
čokolado, fango oblogami in tudi z

gongom in različnimi eteričnimi olji.
V Deželi savn vas bodo vsak dan poleg savnanja razvajali tudi s sadnim
krožnikom, čajem in več kot 25 različnimi aromaterapijami in vrtinčenjem zraka.
Poleg savn se lahko
sproščate v Termalnem
templju in Svetu doživetij, ki sta vključena v
ceno Dežele savn. Plavate lahko v notranjem
in zunanjem bazenu, v
katerih je stalna temperatura vode nad 30 stopinj Celzija. Občutek
ugodja v bazenu dopolnjuje masaža nežnih vodnih mehurčkov z masažnimi šobami in vo-

dno masažo, ob večerih pa se prižgejo podvodne luči, ki pričarajo še
posebej romantično vzdušje.
Za zaključek prijetnega dne pa si
lahko v Atlantisu privoščite tradicionalno tajsko masažo. Tajski maserji
vam bodo s pritiskanjem in raztezanjem poživili vse telo, sprostili utrujene mišice in vas predramili. Strokovnjaki priporočajo redno tedensko
ali dvotedensko masažo, ki vas bo
ohranjala v dobri telesni kondiciji in
odličnem počutju. Tajska masaža z

Za nakup paketa 10 ali 20
aromatičnimi
vstopnic za kateri koli
olji, ki
tematski sklop vam v
jih maAtlantisu priznajo do
serji z ra25-odstotni popust.
hlo masažo nanesejo
n a
telo, blagodejno
deluje
na kožo, lajša bolečine po okrevanjih
zaradi različnih športnih poškodb
ter prometnih in delovnih nesreč,
ter sprošča in pomirja mišice.

Atlantisovi darilni boni
za vaše najdražje
Vsakdanjik nas prisili, da si ne vzamemo dovolj časa za svoje najbližje.
To se še posebno pokaže v mesecih,
kot je december, ko se vsakomur mudi in si le redko vzamemo čas zase,
kaj šele za svoje najdražje. Atlantis
vam omogoča, da jih razveselite z
darilnim bonom. Izbirate lahko med
kar petimi paketi: paketom doživetij (štiriurna otroška vstopnica za
Svet doživetij in banana), paketom
zdravi senior (štiriurna vstopnica za
Termalni tempelj, rogljiček, sok in

Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

kava), paketom sprostitve (štiriurna vstopnica za Deželo savn in solatni krožnik), čokoladnim paketom
(dnevna vstopnica za Deželo savn,
15-minutna tajska masaža, čokoladna savna in čokoladni fondi), paketom presenečenja (dnevna vstopnica za Deželo savn, 50-minutna tajska
masaža, rogljiček, sok in kava, dnev-

no kosilo in kozarec penine).
Več informacij o nakupu darilnih
bonov in njihovih cenah ter programih Atlantisa dobite po e-pošti
vodnomesto@btc.si, na spletni
strani www.atlantis-vodnomesto.si,
po telefonu (01) 585 21 00 ali na
recepciji Vodnega mesta, vsak dan
med 9. in 23. uro.

Vodna telovadba za zdravje nosečnic

na psihično počutje. Prednost vadbe
v vodi je tudi, da vzgon podpre težo
otroka in razbremeni pritisk na
mišično-skeletni sistem matere. S
tem se zmanjša mišično-skeletna bolečina in občutek olajšanja lahko traja še nekaj ur po vadbi.
Informacije: Aquamania, Vodno
mesto Atlantis, telefon: (01) 585
20 80, gsm: 051 396 730,
e-pošta: info@aquamania.si,
spletna stran: www.aquamania.si.

Aquamania v bazenih Vodnega
mesta Atlantis predstavlja vadbo
za nosečnice v vodi, ki je zelo koristna in olajša porod. Predporodna telesna aktivnost v vodi za
nosečnice je oblika telesne aktivnosti, pri kateri nosečnica, potopljena v vodo do višine ramen,
izvaja različne vaje po načelu vodne gimnastike. Aerobna vadba v
vodi poveča pretok krvi v mišicah,
povečuje energijo in maksimalno
porabo kisika, uravnava krvni tlak,
izboljšuje dihanje zaradi vlažnega
zraka, izboljšuje delovanje srčnožilnega sistema in pozitivno vpliva
Posebna ponudba za podjetja in sindikate
Omogočite svojim zaposlenim aktivno sprostitev in počitek. Edinstveno priložnost imate, da jim
konec leta polepšate z obiskom
Atlantisa in jim pokažete, da jih
cenite. V Atlantisu so za podjetja
in sindikate pripravili posebno
ponudbo, kjer vam bodo ob nakupu večjega števila vstopnic za

Največja
izbira
svečanih
ženskih
in
moških
oblačil.

programe Vodnega mesta Atlantis
priznali nakup vstopnic po ugodnih
cenah. Po dogovoru pa bodo za vas
pripravili tudi posebne ure vodne
aerobike. Vse, kar morate narediti,
je, da pokličete v Atlantis na telefonsko številko (01) 585 21 00 in svojim
delavcem omogočite aktivno sprostitev.

By American

Šmartinska 15,
dvorana A (spodnja etaža),
1000 Ljubljana,
Telefon (01) 585 27 58

Kulturno v BTC Cityju

13

www.btc-city.com

Živahne priprave
v Teatru Komedija BTC
V Teatru Komedija BTC potekajo živahne priprave na prednovoletno
premiero nove komedije. Največji komedijant med slovenskimi režiserji,
Boris Kobal - le kdo ga ne pozna? - pripravlja z dvema izjemnima
igralcema mlajše generacije - Gregorjem Bakovičem in letošnjo dobitnico
Borštnikove nagrade Barbaro Cerar - le kdo ju ne pozna? - komedijo
angleškega dramatika Davida Tristrama - v Sloveniji ne pozna ga nihče!
"NEVERJETNO ODKRITJE ZLATE RIBICE ORKA" v prevodu Polone Vetrih poznate jo vsi!

H

živi življenje senatorke, tatice, kokete, novinarke, psihiatrinje, tajne
agentke, uspešne direktorice in celo
Foto arhiv Teater Komedija

enry in Alice sta mlad in zaljubljen par, ki stopi v zakonski
stan kmalu po tem, ko na srečolovu
zadeneta zlato ribico Orko ... Njuna
skupna pot se prekmalu utiri in začne ostajati vse bolj dolgočasna. Da
bi drug drugemu prikrila izpraznjenost medsebojnih odnosov, se preselita v svet sanj in fantazij: Henry sam
pred sabo, pa tudi v očeh Alice, zaživi v neštetih vlogah in podobah:
enkrat je slavni igralec, pripovedovalec in konferansje, drugič osvajalec ženskih src, športna zvezda, uspešni poslovnež, tajni agent in celo
predsednik ZDA. Alice pa enkrat v
svoji, drugič v Henryjevi podzavesti,

Saj se trudim, profesor

cirkusantke. Tudi njunemu sanjarjenju preti dolgočasje, če v nekem
trenutku Alice v Henryju ne bi zagledala lepega, visokega, mišičastega, temnolasega in seksapilnega
francoskega natakarja Michela. Potrebna je le še spodbuda od zunaj, ki
jo prispevajo zrela melona, ležalni
stol, ki se ga ne da sestaviti, ter steklenička eksotičnega olja za masiranje in dramski zaplet je tu.
Izmenjava njunih fantazij in mičnih
podob potegne gledalca v začarani
krog neverjetnih komičnih zapletov.
Skrita in zatajena strast zdolgočasenih zakoncev nenadoma eksplodira.
Dva svetova, ki sta že bila tisoč milj
vsaksebi trčita skupaj in ... Le kaj je
lahko pripeljalo Alice in Henryja do
tako usodnega preobrata ...? In kaj
ima pri tem zlata ribica Orka?
Drage bralke in bralci Vodnika BTC,

obiščite nas v našem Teatru Komedija BTC in odkrijte sami! Pa mislite,
da vam bo uspelo? Zagotovo bo, če
boste prišli na predstavo z zvrhano
mero fantazije tudi vi. Pa še to - ne
bo vam žal.
Medtem smo že pripravili klubsko
izkaznico Komedijantka, ki bo, če
boste nanjo položili nekaj denarja,
pocenila obisk predstav v Teatru Komedija BTC. Vse o nakupu Komedijantke, o tem, kako najlaže najdete
naš Teater, kakšen program bomo
imeli v novembru in decembru, preberite na naših novih in čudovitih
spletnih straneh na naslovu www.teaterkomedija.si. O predstavah vas
bomo občasno obveščali tudi v Delu
in Dnevniku.

V mesecu decembru vas bodo
v dvorani Mercurius v BTC
Cityju v Ljubljani zabavale
naslednje žlahtne komedije:
Ob letu Osorej II
Saj se trudim, profesor
Zgodbe o Snobih
Shirley Valentine
Vse informacije o predstavah
in točnem urniku si lahko
ogledate na spletnih straneh
www.teaterkomedija.si
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Moj novi jaz
Preizkušanje moči
v zabaviščnem centru S
Arena Vodafone live!

Foto Robi Ocvirk

Risanka za najmlajše
Nekoliko drugačno tekmovanje, ki
bo namenjeno mlajšim obiskovalcem
zabaviščnega centra, pa si bosta privoščila Božiček in Snežak. V novi
3D-pustolovščini bosta oba glavna
junaka preizkusila svoje moči in pokušala ugotoviti, kdo od njiju je večji
junak. Pri tem jima bodo pomagali
najrazličnejši prijatelji. Simpatična
risanka je sinhronizirana v slovenski
jezik in bo na velikem platnu XpanDa na ogled v decembru.

Si želite spremembo?
Svojo fotografijo, telefonsko številko, naslov in nekaj besed o sebi pošljite na naslov BTC, d. d., Šmartinska 152, 1533 Ljubljana, s pripisom
Moj novi jaz. Vsak mesec bomo nekoga izžrebali in ga oziroma jo prepustili rokam naših strokovnjakov.

dvorani A, kjer imajo moško, žensko
in otroško modno obutev priznanih
znamk. Zraven dobite vse modne
dodatke, kot so torbice, pasovi, denarnice. K Sašini podobi smo izbrali
usnjeno torbico z dodatkom krzna,
pas z verigo in zelo modne škornje v
bakreni barvi.
Fotografije Aljoša Rebolj

začetku decembra bo v prireditvenem prostoru zabaviščnega
centra Arena Vodafone live! potekalo državno prvenstvo v boksu. Na
njem se bodo preizkusili vsi najboljši
slovenski tekmovalci. Državno prvenstvo, ki ga organizira Boksarska
zveza Slovenije, bo v zabaviščnem
centru potekalo že drugič. Več o tekmovanju si lahko preberete na spletni strani www.arenalive.si.

Foto arhiv Kolosej

V

aša, 34-letna mama dveh hčerk
iz Ljubljane, je prišla na stilsko
preobrazbo, ker si je po večletnem
enakem videzu zaželela korenite
spremembe. Željo smo ji uresničili in
ob koncu nam je zaupala, da bo letos še posebno zadovoljna zakorakala v novo leto.
Frizura in ličenje: Katja iz frizerskega salona Interstudio Joico v dvorani A ji je svetle lase z večplastnim
barvanjem spremenila v jesenske
barve - od bakrenih do rjavih odtenkov. Dolžino las ji je pustila, ji postrigla zgornji del, tako je lase stanjšala
in dobila mehko frizuro, da kodri
lepše padejo. Saša bo tako frizuro z
lahkoto vzdrževala doma.
Kozmetičarka Anja Šrot ji je obraz z
ustrezno podlago najprej pripravila
za ličenje, nato ji je na videz odprla
oči, jih obrobila z močno črno barvo
ter ji nanesla temno senco v barvi
melancane ter ji na prehodu nanesla
oranžno zlato barvo ter tako dobila
kontrast z njenimi modrimi očmi.
Lička ji je potemnila s pudrom v
kamnu v barvi zemlje ter tako dobila
pravilno ovalno obliko obraza. Ustnice ji je le poudarila s šminko barve
ustnic in za sijaj nanesla lip glos.
Uredila ji je tudi nohte in jih nalakirala v vijoličastno zlatih odtenkih.
Oblačila: Izbrali smo jih v trgovini
Naja v dvorani A, kjer lahko od jeseni poleg otroških oblačil kupite
tudi ženska modna oblačila. Kot pravijo, lahko pri njih svojo garderobo
obnovite vsakih 14 dni z novim kosom oblačila in dobite novo kombinacijo. Sašo smo oblekli v letos še
posebno modne hlače do kolen in
modno svetlečo majico v rjavi barvi,
ki se lepo prilega njenemu telesu.
Obutev in modni dodatki: Našli
smo jih v trgovini Planet mode v

prej
Za novo podobo
so poskrbeli:

Frizerski salon
Interstudio Joico
telefon (01) 585 16 05

potem
Naja, modna trgovina
za ženske in otroke
telefon (01) 585 17 94

Planet mode, trgovina z obutvijo
in usnjenimi modnimi dodatki
telefon (01) 585 27 12

