Poletje v Vodnem
mestu Atlantis
Sezonske razprodaje
v BTC Cityju
od 9. do 23. julija

Šport v BTC Cityju

VODNIK
brezplačni časopis za obiskovalce BTC Cityja
junij 2007 št. 6 letnik 16

Vsebina
www.btc-city.com

Uvodnik

Veselo na počitnice!
Počitnice so pred vrati in upamo, da jih boste preživeli v družbi
najbližjih in na vam najljubših krajih, morda tudi v BTC Cityju. Tu
smo za vas tudi v poletnih mesecih pripravili obilico zanimivega
dogajanja. Poskrbeli smo tako za tiste, ki se radi predajate športnim užitkom, kot tiste, ki vas bolj zanimajo kulturne prireditve. Pred
Vodnim mestom Atlantis boste na poletnih Glasbenih večerih ob
ponedeljkih lahko prisluhnili zanimivim glasbenim gostom, ki se
bodo zvrstili skozi štiri večere. Nastopili bodo Fake Kvartet, poznan
tudi kot Fake Orchestra, godalni kvartet Enzo Fabiani s pevcem
Diegom, svetovno priznani Pihalni orkester Gorje in za zaključek
kantavtorski večer z Andražem Hribarjem.
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Nakupujemo v BTC Cityju
Trgovine v BTC Cityju se predstavijo

Športni navdušenci boste gotovo zadovoljni z novico, da boste
imeli na Aleji mladih ogromno priložnosti za rekreacijo in tudi tekmovanje v odbojki na mivki. Za vso družino pa so kot nalašč novosti v Vodnem mestu Atlantis, kjer vas bo pričakal nov kozmetični
salon, ki se ga bodo razveselile predvsem ženske, ter nov zunanji
otroški bazen z igrali, v katerem bodo v poletnem soncu čofotali
naši najmlajši. Radi pa bi vas zopet spomnili na največjo nudistično plažo v Ljubljani v Deželi savn. Med počitnicami vam v Vodnem mestu Atlantis nudijo varstvo najmlajših, ki se bodo lahko ob
številnih animacijah tudi zabavali.
Festival nakupov in zabave je za nami, nagrade so podeljene,
najbolj vesela in zadovoljna pa je bila gotovo glavna nagrajenka
Ana, ki se bo eno leto vozila z novim BMW serije 1. Če ste festival
nakupov in zabave zamudili, imate priložnosti za nakupovanje vedno več, saj v BTC Cityju nenehno odpiramo nove trgovine, v
katerih boste gotovo našli kaj zase. Gotovo pa vas bo razveselila
tudi novica, da boste od 9. do 23. julija lahko v BTC Cityju kupovali
po znižanih cenah. Takrat so namreč na vrsti poletne sezonske
razprodaje, ob katerih vas bodo trgovine pričakale z do vrha
napolnjenimi policami. Kako se lahko oblečete za na plažo, smo
v trgovinah BTC Cityja pregledali tudi mi in tako vam v rubriki
Modno predstavljamo najnovejše poletne trende.
Želimo vam čim več sonca in prijetnih počitniških dni!

Maja Oven
odgovorna urednica

BTC, d. d., Šmartinska 152, Ljubljana
telefon: (01) 585 13 15
www.btc-city.com
naklada: 200.000 izvodov
odgovorna urednica: Maja Oven
oblikovanje:
IMPAKTUM, d. o. o.
Dunajska cesta 51, Ljubljana
telefon: (01) 280 24 50
trženje:
BTC d. d., Šmartinska 152, Ljubljana in
IMPAKTUM, d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana
distribucija: Pošta Slovenije in Žurnal
tisk: Leykam
fotografija na naslovnici: arhiv Atlantis
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Festival nakupov in zabave

Nagrajenka
z BMW 116i

Nagrajenka je bila nad nagrado izredno navdušena, pravi pa, da sicer v nagradnih igrah nima
sreče: "Sicer res nimam sreče, tako da tudi tokrat nisem računala na nagrado. Ves dan sem
bila v BTC Cityju in sem pridno izpolnjevala kupone za nagradno žrebanje. Ker mi je pred
nekaj dnevi ravno potekla registracija, sem avtomobila toliko bolj vesela. Na prvo pot pa se
bova s prijateljico odpravili na morje."

Na festivalu nakupov in zabave, ki je zaznamoval mesec ljubezni v BTC Cityju, so obiskovalcem podelili številne nagrade. Glavno nagrado, vozilo BMW 116i, pa je dobil le eden. Pravzaprav ena. Z novim vozilom BMW serije 1 se bo
eno leto vozila Ljubljančanka Ana Gašperšič, ki ji
je ključe predala direktorica marketinga BMW
Slovenija, Barbara Uranjek, ob navzočnosti Mitje
Slamnika iz podjetja Avto select, od aprila novega pooblaščenega prodajalca vozil BMW v
Kopru.

niških prikolic. V veliki poletni akciji imajo izredno
bogato ponudbo PVC talnih oblog za počitniške prikolice, shrambe, kleti in predprostore. PVC
talne obloge so po izredno ugodni akcijski ceni
od 2,90 za m2.
Najpomembnejše pa je, da so v mesecu juniju

Foto BTC City

Creatina, d. d.

Talne obloge - akcija v
Salonu Creatina

Razprodaje v BTC Cityju

Od 9. do 23. julija vabljeni v BTC City na poletne
sezonske razprodaje tekstilnega blaga in obutve. Na dobro založenih policah prodajaln v BTC
Cityju boste gotovo našli kaj zase. Najpomembnejše pa je, da bodo vaši najljubši kosi v juliju

še cenejši. Oblačila in obutev za zadnje poletne
mesece si boste lahko privoščili po izredno ugodnih cenah, saj bodo poletne razprodaje cene
izdelkom znižale tudi do 70%. Vabljeni v BTC City!

Foto arhiv Creatina

Poletne sezonske razprodaje tekstilnega
blaga in obutve

V Salonu Creatina so povečali ponudbo talnih
oblog. Največja ponudba talnih oblog v Sloveniji je sedaj še razširjena, saj imajo v Salonu
Creatina kar 1350 različnih vzorcev talnih oblog.
Tekstilne talne obloge so najnovejših modernih
barv, novih načinov tkanja in, kar je najpomembnejše, vzdržljive in mehke za naš dom. Talno
oblogo vam v Salonu Creatina odrežejo po vaši
želji in vašem načrtu. Če želite, vam talno oblogo tudi zarobijo.
V salonu Creatina so presenetili ljubitelje počitvse talne obloge v Salonu Creatina v ponudbi z
akcijsko ceno, kar potrošniku pomeni res dober
in kvaliteten nakup. Cene v akciji so nižje od
10% do 40%. Nakup pa je možen tudi do 24
obrokov, brez obresti in brez dodatnih stroškov.
To je najugodnejši nakup v Sloveniji.
Več informacij:
Salon Creatina, BTC City, dvorana 2
telefon (01) 541 66 06.
spletna stran www.creatina.si
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Pull and Bear

Casual oblačila
za moške in ženske
Sredi maja je podjetje Magistrat International
začelo širitev novih verih trgovin po Sloveniji. V
BTC Cityju je odprlo novo trgovino Pull and Bear,
za katero je vir ustvarjalnosti mladost. Pull and
Bear je znan po trendovskih casual oblačilih za

Foto Bomba

Letos pa strast, moč, in latino temperament, ki
se zrcali v očalih Police, pooseblja Antonio Banderas. Njegov globok, izzivalen pogled in agresiven šarm se odlično prilegajo kolekciji sončnih
očal. In sončna očala Police se odlično prile-

Bershka je, tako kot Zara in Stradivarius, blagovna znamka skupine Inditex. To je moda za najstnike, dekleta in fante. Kolekcije Bershka nasta-

jajo v Barceloni, ki je znana po umetnosti, dizajnu in temperamentnem vzdušju.
Trgovine Bershka so stičišče mode in glasbe.
Takšna je tudi nova trgovina v BTC Cityju poleg
Zare in Stradivariusa.

Audi v Parkirni hiši Atlantis

Premiera brez primere

moške in ženske. Kolekcije so oblikovane v svojem stilu tako kot trgovine, kjer kombinirajo reciklirane stvari iz preteklosti. Takšna je tudi nova
trgovina v BTC Cityju poleg Zare in Stradivariusa.
Zara, Stradivarius, Bershka in Pull and Bear so
blagovne znamke skupine Inditex. Inditex je
vodilno podjetje v svetu mode z več kot 3100
trgovinami v 64 državan in 62.000 zaposlenimi.
V Ljubljani je Magistrat International odprl osmo
trgovino, v naslednjih dveh letih pa načrtuje 12
novih trgovin po vsej Sloveniji.

V četrtek, 14. 06., se je v večernih urah v Parkirni
hiši Atlantis odvila premiera brez primere. Parkirna hiša je tako za eno noč spremenila podobo
in iz svojih parkirišč pripeljala na teraso novi Audi
A5, njegovega športnega brata S5, iz zraka pa
se je spustil sam Audi R8. Presenečenj pa s tem

Bershka prvič v Sloveniji

Moda za najstnice
in najstnike
Magistrat International je v sodelovanju s španskim Inditexom v Ljubljani odprl prvo trgovino
Bershka v Sloveniji.

Foto arhiv Audi

Modna zapoved letošnjih sončnih dni je retro
stil: zelo velika, črna, obrazu prilegajoča očala
"wraparound" oblike ter - na veliko veselje mnogih - tudi klasična "pilotska" očala.
Različne variacije obeh stilov je bilo moč videti
na privlačni in izvirni modni prireditvi, ki jo je 24.
maja v svojem centru organizirala Optika Clarus. Dogodek je povezovala Katarina Čas, spremljali pa so jo latinsko-ameriški plesalci, vroči
latino ritmi in seveda še bolj vroče manekenke.
Zakaj še bolj vroče? Oblico znanih gostov so poleg čudovitega ambienta, jagod in čokolade
ter šampanjca, presenetile žive izložbene lutke.
Manekenke, odete le v Clarusove barve ali mreže, in predvsem v sončna očala POLICE, so si
najrazličnejše modele izzivalno natikale in menjavale in na izviren način predstavile najnovejšo
kolekcijo. V očalih POLICE se zrcali moč, strast in
latino temperament, to filozofijo pa letos na oglasih izvrstno pooseblja sam Antonio Banderas.
Dogodek je bil poleg modne revije tudi praznik
Optike, saj je Optika Clarus prva med optikami v
Sloveniji pridobila certifikat najvišje evropske kakovosti ISO STANDARD 2001:2000, ki ga je 21.
maja direktorju in lastniku optike Clarus, gospodu Tihomirju Krstiču, podelil predsednik uprave
BTC, gospod Jože Mermal.
S pridobitvijo najvišjega standarda kakovosti je
Optika Clarus kot prva optika v Sloveniji dokazala, da ima ustrezno identificirane poslovne
procese, prepoznavne in z zakonsko regulativo
usklajene cilje, primerno določene odgovornosti

Foto Bomba

Certifikat najvišje
kakovosti za
Optiko Clarus

gajo našem urbanem načinu življenja.
Letos so kreatorji zelo velika, črna, obrazu prilegajoča očala "wraparound" oblike, v retro stilu, nadgradili s še več domišljije in presenetili z
novimi izvirnimi rešitvami. Stekelca se nadaljujejo
še proti sencam, barve ročk so močne, drugačne od okvirja. Presenečeni boste nad še več kristalčki, prepletom različnih materialov - igra plastike in kovine. Ponovno so "in" tudi klasična
"pilotska" očala. Svežo energijo dajejo obarvana stekelca v svežih barvah od modre, rumene,
oranžne, vijolične in koralne do s prehodom
zatemnjenih ali odsevnih, ogledalnih stekelc.
Nekateri okvirji sijejo v prosojni plastiki, okrašeni s
črtami, rožicami, vzorčki ... ali velikim logotipom.
Ob vsem tem ne smemo pozabiti, kaj je najpomembneje! Sončna očala niso le vroč modni
dodatek, ampak predvsem pomembna in nujna zaščita za vaše oči. Kakovostna sončna
očala zato letos ščitjo ne le pred UVA A ampak
tudi pred UVA B sončnimi žarki, z zatemnitvijo
tudi do 90%, kar je še posebej pomembno pri
uporabnikih kontaktnih leč. Katera so prava za
vas in vaš vid?
Torej, če bi radi dobro poskrbeli tako za oči kot
za pravi videz, boste tudi najzahtevnejši kupci
med 4000 modeli blagovnih znamk najbolj
zvenečih kreatorskih imen ob pomoči izkušenih
svetovalcev v Optiki Clarus zagotovo našli tisto,
kar iščete!

ter pregledno in učinkovito poslovanje.
Legenda vrhunske blagovne znamke POLICE se
je rodila leta 1983, ko so Ameriko osvojila sončna očala "Police legend" z modrimi zrcalnimi
stekelci. Filozofijo znamke Police so predstavljali
Bruce Willis, George Clooney in David Beckham.

Foto Optika Clarus

Clarus je prvi!

še ni bilo konec. Gostje so namreč poleg občudovanja jeklenih lepotcev lahko uživali tudi v
koncertu skupine Laibach. Podrobnosti in pogovore z gosti bomo predstavili v naslednji številki
BTC Vodnika.

Dogodki v BTC Cityju
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Ekologija

Ločeno zbiranje odpadkov

V

obremenjevanje okolja zaradi odpadkov v prihodnje postane eden največjih civilizacijskih
problemov.
Prav zato temelji opredelitev slovenskih in evropskih predpisov s področja ravnanja z odpadki in
okoljevarstvenih predpisov na zmanjšanju količine nekoristnih odpadkov in ponovni uporabi
predelanih odpadkov.
Surovine, ki jih bomo zbirali ločeno, se bodo
vrnile v ponovno predelavo, s tem pa bomo

Preurejeno sortirno odlagalno mesto

načrtnim zbiranjem in gospodarnim ravnanjem
z uporabnimi odpadki, ki so primerni za ponovno predelavo.
Torej je ravnanje z odpadki v sodobni družbi zelo
pomembno področje človekovega znanja, česar pa se žal še ne zavedamo dovolj. Sodobnega človeka v razviti potrošniški družbi je potrebno stalno obveščati v smislu okoljevarstvene
zaveščenosti, kajti v nasprotnem primeru lahko

razbremenili odlagališča, ohranjali naravna bogastva (gozdove, čiste reke….) in zmanjšali
porabo energije.
Po dolgem prizadevanju lahko v BTC-ju ugotovimo, da so naposled vspostavljeni osnovni pogoji za prve in odločne korake k ločenemu
zbiranju in končni oskrbi odpadkov iz celotnega
območja.
Zato ločeno zbiranje odpadkov pomeni skrbno,

strokovno in premišljeno odbiranje odpadkov, ki
jih zbiramo na posebnih odlagalnih mestih katere dograjujemo po območju BTC-ja. Zgrajena
odlagalna mesta nudijo označene prekate kamor lahko najemniki oziroma obiskovalci odlagajo ali v vrečah ali v škatlah odpadke po različnih frakcijah.
Nekaj glavnih razlogov, zakaj ločevati odpadke:
zmanjšali bomo količine odloženih odpadkov,
okolje bomo manj obremenjevali,
razbremenili bomo razna odlagališča,
slovenski industriji bomo zagotovili stalen vir
surovin in njihovo ponovno uporabo,
prispevali bomo k urejenemu življenskemu

okolju in kakovostnejšemu življenju na območju.
Uspešno izvajanje nalog za prijetnejše življenje in
boljše okolje v BTC-ju, je v veliki meri odvisno tudi
od sodelovanja naših komitentov kot tudi naših
obiskovalcev.
Naslednji argument preurejanja odlagalnih
mest oziroma postavljanje odlagalnih mest v
smislu sortiranja je tudi ekonomski vidik. Stalno
poudarjanje Ministrstva za okolje, da si bodo
lahko neločevanje odpadkov privoščili le še bogati nas je dodatno vspodbudilo, da smo intenzivno pristopili k lepšemu in urejenemu okolju in
nenazadnje k manjšim stroškom na področju
ekologije.

Izvajamo vse vrste elektroinstalacijskih del jakega in šibkega toka,
strelovodnih naprav in napeljav.

Foto Arhiv BTC Cityja

saka snov ali predmet, ki ga imetnik ne
more ali ne želi uporabiti sam, ga ne
potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga
zato zavrže, konča kot odpadek. Količina vsakodnevnih odpadkov, ki jih pridelamo na območju BTC-ja, je vsak dan večja. Gore odpadkov se je težko znebiti, ne da bi pri tem onesnaževali vodo, zrak in zemljo. Za obvarovanje
svojega okolja in neposredno tudi svojega zdravja, moramo začeti oziroma nadaljevati z

Dogodki v BTC Cityju
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Glasbeni večeri

Festival kolesarstva

Ljubitelji kulture pred Atlantisom 26. Maraton Franja Barcaffe
gendarne Billie Holliday. 23. 7. boste lahko prisluhnili skupini Enzo Fabiani s pevcem Diegom,
6. 8. bo na sporedu koncert ob 100-letnici Godbe Gorje, zadnji koncert, ki mu boste lahko
prisluhnili 20. 8., pa bo kantavtorski večer z
Andražem Hribarjem, enih vidnejših avtorjev in
izvajalcev slovenske glasbene scene.

BTC City so 16. in 17. junija preplavili kolesarji, ki
so se zbrali na 26. festivalu kolesarstva, eni največjih rekreativnih prireditev v Sloveniji. Maraton
je v svoji 25-letni zgodovini prešel različne razvojne stopnje. Konstantnost prireditve je pripomogla tudi k velikemu ugledu v tujini. Maratona
se zato vsako leto udeležuje vedno več udeležencev iz tujine (AA TOUR). Z zadnjimi uspešnimi
izvedbami smo prišli na stopnjo, ki nam omogoča, da se potegujemo za pridružitev seriji GOLDEN BIKE pod okriljem Mednarodne kolesarske
zveze UCI.

Foto arhiv BTC Cityja

Štirje poletni večeri bodo pred Vodnim mestom
Atlantis rezervirani za ljubitelje glasbe. 9. 7. bo
nastopil Fake kvartet, podskupina glasbenega
kolektiva Fake Orchestra, ki jeseni pripravlja novo
ploščo. Ta bo nadaljevanje etno jazz koncepta
od prej, vendar še bolj slovensko usmerjena.
Pevka Ana Vipotnik prepeva slovenske narodne
pesmi v moderni preobleki in jazz popevke le-

Foto arhiv Atlantisa

Dobrodelna akcija
»Zamenjam tolarje za toplo posteljo«
Delavnice v Ježkovem kotičku

Za naše najmlajše
26. - 30. junij
2. - 7. julij
9. - 14. julij
16. - 21. julij

V BTC Cityju mislimo tudi na naše najmlajše
obiskovalce. Prav njim je namenjen Ježkov kotiček v dvorani A, kjer se vedno dogaja kaj zanimivega.

Izdelovanje drobnih živali iz papirnatih tulcev
Izdelovanje obeskov za ključe
Izdelovanje različnih papirnatih prtičkov
Izdelovanje sandal

V BTC Cityju se je 1. decembra 2006 začela
dobrodelna akcija »Zamenjam tolarje za toplo posteljo«, ki je bila namenjena pomoči zapuščenim in zavrženim živalim v zavetiščih.
Vzporedno so potekale tudi akcija zbiranja
osebnih donacij, posvojitve živali na daljavo
ter oddaje živali iz zavetišč. Donacije smo zbirali za ljubljansko, mariborsko in kopersko zavetišče.
Akcija naj bi se zaključila 3. marca 2007, zaradi uspešnosti pa je bila podajšana in do
začetka maja se je poleg 9.838,23 EUR osebnih prispevkov, ter donacije Zavarovalnice Triglav d.d., Sklada Ivana Krambergerja in BTC d.d.
5.250,00 EUR zbralo še 2.475,00 EUR.

Skupno je bilo torej zbranih 17.563,23 EUR, od
tega pa je vsako od zavetišč prejelo 5.854,41
EUR (1.402.950,81 SIT).
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YUPPIE
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 26 02

V trgovini Yuppie boste na svoj račun prišli vsi ljubitelji in ljubiteljice spodnjega perila in kopalk
znamke Skiny. Izbirate lahko med različnimi materiali, modeli in barvami, zagotovo boste med
številnimi možnostmi našli primerno zase. V poletnih mesecih imajo veliko izbiro kopalk, ženske
boste lahko izbirale vse od bikinijev do enodelnih kopalk ter modnih rut pareo, moški pa med

Trgovine v BTC
Cityju se
predstavljajo

JOY
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 26 05
V pritličju dvorane A posluje modna trgovina
Joy, ki letos praznuje že deset let obstoja. Raz-

POINT
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 16 68
V trgovini POINT lahko izbirate med ženskim in
moškim spodnjim perilom, na voljo so tudi ženske, moške in otroške kopalke, spalni program in
nogavice številnih blagovnih znamk. Vse leto
skrbijo tudi za številne akcijske ponudbe, v katerih boste svoje najljubše perilo dobili po še
ugodnejših cenah.

različnimi modeli kopalnih hlač. Če ste za letošnje poletje kopalke že izbrali, se v trgovino Yuppie odpravite po najudobnejše in modno
spodnje perilo.

MANIA

prostira se na 140 kvadratnih metrih. Ponuja
moška in ženska oblačila ter mladinski program
za otroke nad deset let, programa skeit in rap. V
tem času so še zlasti zanimivi trendovski modni
izdelki vseh pisanih barv, kot so tunike in pajke,
izdelane iz lahkih bombažnih in viskoznih materialov. Za popestritev dobro založene trgovine s
športnimi in športno-elegantnimi oblačili in oblačili za prosti čas ponujajo tudi pestro izbiro modnih dodatkov (pasove, rute …). Cene v trgovini
Joy so privlačne za vse kupce. Ponudba je namenjena mladim in mladim po srcu. Vsak teden vas v trgovini čaka nova trendovska kolekcija.

FRIZERSKI SALON M
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 26 09

TENDENCE ROGAŠKA CRYSTAL
dvorana Emporium, spodnja etaža
telefon: (01) 521 17 40

dvorana A, spodnja etaža
telefon: (01) 585 13 84
V trgovini Tendence Rogaška Crystal boste odkrili številne izdelke za svečane priložnosti in
vsakdan. Ponujajo celoten izbor izdelkov blagovne znamke ROGAŠKA CRYSTAL, Steklarna Rogaška d.d.: kozarce, kelihe, vaze, sklede, darilni
program in izdelke UNIKATNE DELAVNICE GRY iz
Kozjega. Dogovorite se lahko tudi za izdelavo
po naročilu.

V trgovini Mania ponujajo pestro izbiro modnega džinsa, majic, hlač, kril in modnih dodatkov. Cene so dostopne vsem ljubiteljicam modnih oblačil in dodatkov. Prijazne prodajalke vam
bodo pomagale pri izbiri, da se boste v njihovih
oblačilih počutile udobno in samozavestno ter
da boste trgovino zapustile zadovoljne. Vabijo
vas, da se na lastne oči prepričate o pestrosti
njihove ponudbe.

V frizerskem salonu M vam ponujajo modno
žensko, moško in otroško striženje, barvanje las,
ki ga narekujejo modne smernice, večbarvne
pramene, trajne, masaže lasišča, večerne pričeske, poročne pričeske, globinske preglede las
in lasišča z mikrokamero.

Nakupujemo v BTC Cityju
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H2 O
dvorana A, zgornje pritličje
telefon: (01) 585 22 06
www.h2o-sportswear.com
V trgovini H2O vam ponujajo bogato izbiro modnih oblačil in dodatkov za šport in prosti čas
priznane danske blagovne znamke H2O. Žensko,
moško in otroško kolekcijo H2O predstavljajo
modni izdelki oblačil visoke kakovosti, naravnih,
kakovostnih in sodobnih materialov. V oblačilih
H2O se boste vedno počutili udobno in prijetno,
naj bo doma, pri igranju z družino in otroki, na
kolesu, na sprehodu v naravi ali celo v službi. V

Kalifornije, kjer je Jack O'Neill začel surfati in kjer
je leta 1952 odprl prvo malo prodajalnico oblačil za plažo. Ta je kasneje prerasla v svetovno
znano blagovno znamko, ki jo iščejo mladi od
Tokia do Južne Amerike. Letošni hit so majice za
plažo ter japonke, pa tudi obleke ter kopalke.
North Face je največja blagovna znamka na
področju outdoor ponudbe na svetu. Za letno
kolekcijo so značilne tehnične jakne iz posebnih
materialov, ki ne prepuščajo dežja, kljub temu
pa dihajo. Volumen nekaterih modelov je tako
majhen, da jih zlahka damo v žep. Obe blagovni znamki imata v svoji ponudbi tudi čevlje,
ki pa so bolj namenjeni prostemu času ter aktivnostim v naravi.
Marmot in Grifone sta blagovni znamki, ki sta
namenjeni zahtevnejšim uporabnikom - pohodnikom, gorskim tekačem, gorskim kolesarjem in
drugim, ki so navdušeni nad izzivi narave.
Trgovina Challenge se nahaja pri vhodu A 7
poleg Stiefelkoeniga.

FANINA
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 26 99
V specializirani trgovini Fanina v pritličju Hale A
vam že nekaj let ponujajo modno, udobno in
kakovostno spodnje perilo za ženske in moške,

SPONA

trgovini H2O v dvorani A je tudi pestra ponudba
dodatkov H2O, primernih za obdarovanja (denarnice, toaletne torbice, potovalne torbe, torbe za šport, nahrbtniki …). Osnovno ponudbo
dopolnjuje tudi program oblačil in dodatkov za
igralce golfa, ki na igrišču želijo biti oblečeni
modno in v skladu z zadnjimi trendi.

CHALLENGE
dvorana A, zgornje pritličje
telefon: (01) 585 22 21
www.oteam.si

V dvorani 11 vas pričakuje trgovina Spona, v kateri si lahko ogledate in naročite kuhinje domače proizvodnje. Omogočijo vam brezplačno
svetovanje in računalniški izris, dostavo in montažo. Poleg izdelave so privlačne tudi cene, saj
kuhinje Spona prodajajo po tovarniških cenah.
Vse, kar potrebujete, ko se odpravite v trgovino
Spona, je tloris, kjer naj bi kmalu stala vaša nova
kuhinja Spona.

ESTELA
dvorana A, pritličje
telefon: (01) 585 28 90
Estela je strokovna frizerska trgovina s popolno
ponudbo frizerske opreme. Vaš frizerski salon bodo opremili s kakovostno in ugodno opremo italijanskega proizvajalca BMP. Zastopajo proizvajalce naprav za striženje WAHL, sušilnike za lase
PARLUX in drobni material belgijske firme SIBEL.
Prodajajo frizerske škarje vseh najboljših svetovnih podjetij: Yoko, Kadake, Jaguar. Zastopajo
tudi kakovostno kozmetiko za nego las Brelil in
predstavljajo enega vodilnih proizvajalcev lasnih
dodatkov Evita Peron.
Ljudje iščemo izzive, ki nam poživljajo življenje in
nas bogatijo. Pri tem je zelo pomembno, da
smo nanje pripravljeni psihično in fizično in da
smo zanje tudi pravilno opremljeni. Obiski narave nas osrečijo, vendar pa moramo biti pravilno
opremljeni. Za vse ljubitelje narave, sonca, morja, športa in zabave je ponudba v trgovini Challenge v dvorani A pravi naslov. Tu se prodajajo
majice, hlače, jakne, anoraki, nahrbtniki, čevlji
ter razni drugi proizvodi blagovnih znamk O'Neill,
North Face, Life is Good, Marmot in Grifone.
O'Neillovo ponudbo dobro pozna že veliko kupcev po Sloveniji, saj je na trgu prisotna že več
let. Znamka je povezana z morjem, soncem in
zabavo, njeni zaščitni znak so športi kot surf,
windsurf, kiteboard in podobni. Znamka izhaja iz

nogavice, kopalke, kopalne hlače in rute pareo,
saj so počitnice pred vrati.
Za posebne priložnosti ali za vsak dan ponujajo
vse leto tudi žensko perilo s snemljivimi naramnicami, silikonskim (nevidnim) hrbtom, prostostoječe modrčke ali preprosto gel modrček za pritrditev brez naramnic. Za najpomembnejši dan
bodo v trgovini vse potrebno našle tudi neveste,
saj lahko izberejo poleg perila tudi pas za nogavice, samostoječe nogavice in podvezice. Velik
poudarek v Fanini je na brezšivnem perilu iz mikrofibre za vse priložnosti. Izbirate lahko med
udobnimi topi, "shortsi", tangami, boksericami,
majicami z ozkimi naramnicami ali rokavi. Tudi
na moške niso pozabili, pripravili so jim pestro izbiro perila, nogavic in kopalk.
Med blagovnimi znamkami so najvidnejše: Luna, Si e Lei, Lormar, Lilly, Pompea, Bellissima, Vajolet, Axiom, Nottingham, Franzoni in druge.
Pri izbiri pravega perila in nogavic vam bodo
pomagali izkušeni, prijazni in strokovno usposobljeni prodajalci.

GOLDEN POINT
dvorana A, spodnja etaža
telefon: (01) 587 48 80
Že ob vstopu v trgovino Golden Point v kletni
etaži dvorane A vam bo zastal dih, saj so police
bogato založene s kakovostnim spodnjim perilom, kopalkami in nogavicami po izredno ugodnih cenah. V poletnih mesecih boste poleg
različnih modelov spodnjih hlačk, modrčkov,
spodnjih majic, pižam, spalnih srajc in nogavic
izbirali tudi med številnimi modeli kopalk za ženske in moške. Odlično je poskrbljeno tudi za tiste, ki imate različni številki spodnjega in zgornjega dela kopalk. V trgovini Golden Point lahko

Fotografije trgovin Bomba

dvorana 11
telefon: (01) 541 02 67
www.spona.si

namreč nekaj modelov kopalk tudi kombinirate,
izberete različen model in številko zgornjega dela ter dodaste še primeren spodnji del in si sami
ustvarite popoln komplet samo zase. Prijazne
prodajalke vam bodo z veseljem svetovale in
vam pomagale izbrati kopalke, v katerih se boste med letošnjimi počitnicami odlično počutili.

Kako občutite
Manjša poraba.

Prva izbira za osupljivo delovanje, edinstveno živahnost in ekskluzivnost kompaktnega razreda zdaj ponuja še več: lahko si izberete novi petvratni
BMW serije 1, ki je s svojimi prefinjenimi spremembami videti še bolj eleganten. Ali pa vstopite v novi BMW serije 1 s tremi vrati z novim videzom, ki
spominja na mišičastega atleta, za katerim se obračajo glave. Ni pomembno, kateremu dajete prednost: pri obeh za prvovrstno dinamiko in najbolj
učinkovito porabo goriva ter nizko emisijo CO2 v razredu poskrbi sistem BMW EfficientDynamics. To pametno upravljanje z energijo zajema nove

veselje?

Novi
BMW serije 1

Večji užitek v vožnji.
www.bmw.si

Veselje do vožnje

sestavne dele, kot so učinkoviti vrstni štirivaljni dizelski motorji s tehnologijo skupnega voda tretje generacije (Common Rail) in sistemoma Brake
Energy Regeneration, Electric Power Steering ter edinstveno funkcijo Auto Start Stop Function. Torej, izbira je vaša!
Kako občutite veselje? Nova vozila BMW serije 1 s sistemom BMW EfficientDynamics.
Več informacij: www.bmw.si
Občutite zadovoljstvo v ponudbi privlačnih pogojev financiranja z izbiro BMW Financial Services.
Za podrobnosti o pogojih financiranja se pozanimajte pri svojem pooblaščenem trgovcu z vozili BMW.
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Vodno mesto Atlantis
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Počitniško varstvo
V
času poletnih počitnic se bodo vaši
otroci pod budnim očesom animatorjev kopali in zabavali v bazenih Sveta doživetij. Celodnevno počitniško varstvo poteka od 7. ure dalje pa vse do 17. ure. Najbolj
primerno je za otroke od 4. do 12. leta. Skupaj
se bodo vozili po zavitih toboganih, telovadili,
skakali čez valove, plavali po vodni reki skozi
vodno jamo, igrali različne vodne igre, ter ustvarjali v različnih delavnicah, kjer se bomo naučili

marsikaj novega, poleg tega so vključeni tudi
trije obroki. Vsak dan je 1 ura namenjena tudi
učenju plavanja, obljubljamo pa tudi enkratno
podvodno presenečenje.
V poletnih mesecih se bodo otrokom pridružili
tudi znani slovenski športniki telovadca Aljaž Pegan in Mitja Petkovšek, ultramaratonski plavalec
Martin Strel, odbojkarica na mivki Nataša Cingerle in judoist Sašo Jereb.

Plavalni tečaj
Vsi naši tečaji plavanja se pričnejo z različnimi
oblikami prilagajanja na vodo, pri tem sta
nam v veliko pomoč 2 otroška bazena, s katerima je prilagajanje otrok na vodo še mnogo učinkovitejše. Učenje plavanja poskušamo
čim bolj povezati z različnimi igrami v vodi, saj
so na tak način otroci mnogo bolj motivirani.
Vsi naši učitelji plavanja so strokovno usposobljeni za izvajanje plavalnih tečajev. Pri
učenju plavanja se poslužujemo različnih di-

daktičnih pripomočkov, saj je na tak način
učenje veliko kakovostnejše. Zelo dobro se zavedamo, kako pomembna je temperatura
vode pri učenju plavanja, zato imajo vse
vodne površine vsaj 30°C, kar je vsekakor
nadstandardno na področju Ljubljane. Izbirate
lahko med začetnim in nadaljevalnim plavalnim tečajem. Naredili bomo vse, da boste vsi
kar najbolj zadovoljni z našimi plavalnimi tečaji
in da boste vzljubili Vodno mesto Atlantis.

Rojstnodnevne zabave
Naši animatorji (učitelji plavanja) poskrbijo za
nepozabno rojstnodnevno zabavo in hkrati
poskrbijo za varnost otrok, zato staršem ni potrebno prisostvovati na naši zabavi, če pa si to
želijo, jih z veseljem sprejmemo zraven.
Program zajema:
Različne igre na 13 metrov dolgi vodni preprogi, trampolinu, 7 metrov dolgi vodni tubi,
podvodni poligon - plavanje skozi obroče in
iskanje morskih zvezdic na dnu bazena, vožnjo s čolni po vodi, guganje na vodni banani,
vodne športe (vaterpolo, vodna odbojka in
košarka), vožnjo po toboganih …
Program prilagodimo željam otrok in staršev.
Naši kuharji pripravijo tudi odlično torto, vi pa

lahko izberete med sadno ali čokoladno. Vsak
otrok dobi tudi topli obrok, izbirate lahko med
štirimi menuji:
1. pizza in ledeni čaj,
2. pleskavica s pommes frittesom in ledeni čaj.
3. kalamari in ledeni čaj.
4. pommes frittes s ketchupom in ledeni čaj.
Slavljenec dobi na koncu CD s približno 50
fotografijami. Izbirate lahko med 2 ali 4 urno
rojstnodnevno zabavo. Datum in uro rojstnodnevne zabave si izberete sami, v kolikor želeni termin ni zaseden.

Kozmetični salon Atlantis
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V objemu Vodnega mesta Atlantis bo zunanjim gostom in gostom
Nov zunanji
Atlantisa na voljo tudi salon, v katerem bo usposobljeno osebje
otroški bazen
opravljalo nego telesa. Nego obraza bodo izvajali z naprednimi preparati DermaloZa najmlajše bodo v Svetu doživetij odprli
gica. Primerna je
nov zunanji otroški bazen, ki bo namenjen
za vse tipe kože,
igri in zabavi naših najmlajših obiskovalcev.
preparate
pa
Čofotanje v bazenu bo še prijetnejše ob igralahko po predlih, ki otroka popeljejo v svet domišljije. Poleg
hodnem posvetu
igral bo v novem zunanjem bazenu tudi
s
kozmetičarko
tobogan in številna igrala, ki brizgajo
uporabljate
tudi
vodo, zaradi katerih bo obisk
doma za nadaljnjo
Vodnega mesta Atlantis še
nego. Lepe roke so
prijetnejši.
vaše ogledalo. Nega v
obliki manikure bo v kozmetičnem salonu Atlantis vključevala oblikovanje nohtov in obnohtne kožice. Na
voljo bo naravna nega rok in nohtov za zdrav in
lep videz. S pedikuro Gehwol bodo poroženela
koža na petah, vraščeni nohti in otiščanci le še
preteklost. V kozmetičnem salonu Atlantis vam
bodo uredili tudi nohte in jih po vaši želji nalakirali. Poleg nege obraza, manikure in pedikure
pa si boste lahko privoščili še nego telesa, depilacijo, limfno drenažo ali body wrapping, po
katerih se boste počutili kot prerojeni.

Razvajate svoje telo na
nudistični plaži Vodnega
mesta Atlantis
V zunanjem delu Dežele savn se ob zunanjem bazenu in pred
Planšarsko, Rudniško ter Zemeljsko savno nahaja nudistična
plaža. Če radi odvržete vsa
oblačila in se soncu predajate
popolnoma goli, je nudistična
plaža v Atlantisu kot nalašč za
vas. V intimnem kotičku boste
morsko vzdušje lahko občutili
prav sredi Ljubljane. V zunanjem bazenu prijetno masažo
zagotavlja šest masažnih šob z
zračnimi mehurčki. Iz zunanjega bazena vodi v notranjost
vodni rov, v katerem se nahaja
vodni izvir. Temperatura vode
pri izviru je 36°C.
V ceno vstopnice za Deželo
savn in nudistično plažo so
vključeni tudi čaj, sadni krožnik
in brisača.

Vodno mesto Atlantis
www.btc-city.com

Družinski paket s kosilom
Vodno mesto Atlantis je pravo mesto za vso družino. Ker se v Atlantisu zavedamo, da je čas, ki
ga preživimo s svojimi najbližjimi, najbolj dragocen, smo za vse družine pripravili vstopnice,

imenovane družinski paket s kosilom. Pri nakupu družinskega paketa s kosilom boste deležni
kar 30% popusta na nakup vstopnic za Svet doživetij.

Usposabljanje
za reševalce
iz vode
Ste razmišljali o izzivu? Če je vaš odgovor pritrdilen, potem je reševalec iz vode prava stvar
za vas. V Vodnem mestu Atlantis organiziramo
tečaje usposabljanja za reševalce iz vode. Tečaj

je sestavljen iz teorije in prak-tičnega dela v vodi,
zaključi pa se z izpitom.
Dodatne informacije:
resevalcivma@btc.si ali 01 585 21 12.
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Za zdravje in užitek
www.btc-city.com

Recept meseca

Kulinarični natečaj
BTC Cityja
Č
By American

Šmartinska 152,
dvorana A (spodnja etaža),
1000 Ljubljana,
Telefon (01) 585 27 59

velika izbira moš
novo - srajca Slim Fit
naravni materiali
modne barve in kroji

5

že od

eur
dalje

e že zjutraj ali še preden zvečer ležete
v posteljo, razmišljate, kaj boste naslednji dan pripravili za kosilo in se radi
preizkušate v pripravi vedno novih jedi, vas vabimo, da nam svoj recept pošljete na naslov
info@btc-city.si. Vsak mesec bomo zbirali izvirne
zdrave recepte jedi, ki jih najraje jemo v določenem mesecu, najboljše pa seveda tudi nagradili. Ob koncu leta bomo izdali knjižico naj-

boljših receptov. Najbolj domiselne recepte bomo objavili tudi na naši spletni strani www.btccity.com.
Zato, dragi ljubiteljski kuharji, skuhajte kaj dobrega in če so si vaši bližnji ob tem obliznili prste,
nam svoj recept in sliko jedi pošljite. Morda boste med zmagovalci ravno vi …
Recept meseca maja nam je poslala Marija
Tenčić iz Kranja.

Poletne dobrote
V poletnih mesecih, ko so temperature najvišje, se nam čez dan prileže lahka hrana,
osvežujoči napitki iz svežega sadja in zelenjave ter slastne jogurtove in sadne sladice. Če poletne urice radi preživljate v naravi, si lahko poletne gozdne sadeže naberete kar sami, sicer pa se odpravite na
Tržnico BTC, kjer se stojnice v teh dneh kar
šibijo pod težo svežega sadja in zelenjave.
Zvečer, ko temperature padejo, pa si lahko
privoščite tudi kaj bolj kaloričnega, mavrični
šarkelj, ki smo ga izbrali za tokratni recept
meseca, je ravno pravšnji za poletne večere.

Recept meseca
MAVRIČNI ŠARKELJ
Za pekač premera 22 cm
potrebujemo:
60 dag puranjih prsi
20 dag pečene slanine
4 žemlje
mleko
3 jajca
2 cl šerija
10 dag mladega korenčka
10 dag brokolija
20 dag kraške pancete,
narezane na tanke rezine
sol,
poper,
muškatni orešček
šopek peteršilja

City v
bonom BTC vrov.
e
0
2
i
st
vredno

PRIPRAVA:

Žemlje namočimo v mleku in dobro ožamemo. Puranje prsi zmeljemo, slanino nakockamo. Dodamo rumenjake, šeri, sol in začimbe. Vse dobro premešamo, na koncu rahlo vmešamo trd sneg. Z rezinami pancete obložimo pekač za šarkelj. Na dno
pekača damo 1/3 mase in na njo izmenično polagamo v slani vodi kuhan korenček
in brokoli. V preostalo maso vmešamo sesekljan peteršilj in jo naložimo preko zelenjave. Prekrijemo s panceto. Pečemo 45 minut na 150 °C. Postrežemo s peteršiljevo
omako.
Dober tek!
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Modno v BTC Cityju
www.btc-city.com

Po vse za dopust v BTC City

Modni na plaži

Klobuk in torba
Accessories
Trgovina Accessories
Zgornja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 23 00

29

V

trgovinah BTC Cityja smo za vas poiskali kopalke, oblačila in modne dodatke, s katerimi boste med letošnjim
dopustom v koraku z modnimi smernicami. Najbolj
modni boste, če si boste oblekli bikinke ali enodelne
kopalke, ki več odkrivajo kot pokrivajo. Pri izbiri barv skoraj ne morete zgrešiti. Priljubljeni sta črna in bela, veliko je
zlate, modre, tudi zelene, zagotovo pa vas bodo opazili, če
boste izbrali bolj žive barve, od oranžne, do rožnate in vijoličaste.
Tudi moške kopalke so letos v drznih, živih barvah, modne pa so
povsem oprijete in tudi tiste, podobne bermuda hlačam.
Dodatke izbirajte glede na to, kakšne kopalke imate v
omari. Če so kopalke enobarvne, imate pri dodatkih
večjo izbiro. Če pa imate barvne kopalke, pri dodatkih
pazite, da ne bodo pisani in ne preveč različnih
barv. Letos so modni, predvsem pa zaradi zaščite
še vedno zelo priporočljivi raznovrstni klobuki.
Najbolje, da izberete čim večjega, ki
bo pokril večji del vaše kože, ki
pa jo morate kljub vsemu zašMajici Labus
čititi tudi s kremo za sončenje.
Trgovina Moda Labus
Kopalke, vse dodatke, ki jih bosSpodnja etaža dvorane A
te potrebovali za brezskrbno
Telefon: (01) 585 17 77
uživanje na plaži, ter knjige, križanke, časopise in igre, s katerimi
si boste krajšali dolge poletne
dni, pa skrbno spravite v veliko
torbo, ki naj se barvno sklada s
kopalkami ali dodatki. In ne
pozabite! Najbolj pomembno je, da se v kopalkah
počutite udobno in da se z
veseljem predajate poletnim užitkom!

Poletni meseci skupaj s
soncem, toplejšimi
temperaturami in bolj
razigranim počutjem
prinesejo tudi počitnice in
pomembno izbiro oblačil ter
dodatkov za brezskrbno
uživanje prostih trenutkov.
Police trgovin so v tem času
bogato založene s kopalkami
in različnimi dodatki, ki bodo
popestrili vašo podobo, ob
njihovi izbiri pa ne smete
pozabiti na dobro zaščito
pred vedno močnejšimi
sončnimi žarki. Zato izberite
modna pokrivala za zaščito
obraza in kreme z visokim
zaščitnim faktorjem, da boste
med dopustom brezskrbno
uživali v družbi družine in
prijateljev ali pa popolnih
neznancev.
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,90 EUR

2.612,10 SIT

,90 EUR

7.165,20 SIT

24

,90 EUR

5.967,00 SIT

Cekar
Trgovina Pika na i
Spodnja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 17 88

23

,81 EUR

16

,90 EUR

4.049,90 SIT

5.705,80 SIT

Kopalke Golden Point
Trgovina Golden Point
Kletna etaža dvorane A
Telefon: (01) 587 48 80

27

,40 EUR

6.566,10 SIT

Natikači Mass
Trgovina Mass
Spodnja etaža dvorane A
Telefon: (01) 585 16 23
www.mass.si

Kopalke Golden Point

Model Tina Korošec
Ličenje Mini
Foto Bomba
Izbor uredništva BTC vodnika

Trgovina Golden Point
Kletna etaža dvorane A
Telefon: (01) 587 48 80

49

,40 EUR

11.838,20 SIT

16

,99 EUR

4.071,50 SIT

29

,99 EUR

7.186,00 SIT

