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Uvodnik

Pomlad je pred vrati
V februarju se začnejo dnevi, ko se še posebej posvečamo svojim najbližjim. 
Prvi praznik v letu, namenjen izkazovanju ljubezni, je za nami. Če ste praznik 
zaljubljenih, ki smo ga nadvse zaljubljeno preživeli tudi v BTC Cityju, zamudili, 

vas naslednji priložnosti za obdarovanje čakata že v 
marcu. Svojo najdražjo lahko 8. marca pre-

senetite z darilom, ki ji bo še dolgo ostalo v 
spominu - povabite jo v Vodno mesto 

Atlantis, kjer si skupaj privoščita čoko-
ladno savno, tajsko masažo in razi-
grano čofotanje v bazenih, brbon-
čice pa razvajajta v restavracijah 
BTC Cityja. Še pred odhodom v 
Atlantis pa jo ob 11. uri pripeljite v 
dvorano A, kjer vsem ženskam 

pripravljamo posebno presenečenje.

Po nepozabnem dnevu se bo vaša naj-
dražja gotovo še bolj potrudila pri izbiri darila 

za vaš praznik, dan mučenikov. Morda se bo skupaj 
z vami še enkrat odpravila na razvajanje v Vodno mesto, 

ali pa vam bo poklonila darilo, ki ga bo izbrala v trgovinah BTC 
Cityja, kjer ji idej zagotovo ne bo zmanjkalo.

Seveda ne pozabite niti na obdarovanje za materinski dan. Tudi darila za 
mame, ob katerih bodo gotovo potočile kakšno solzico sreče, boste našli v 
BTC Cityju.

V našem malem mestu se boste odlično počutili prav vsak dan v letu, saj za 
vas pripravljamo številne športne in kulturne dogodke, ki vam bodo 
popestrili proste dneve ali le popoldneve po napornem dnevu v službi, šoli 
ali doma.

Ker se bliža velika noč, v BTC Cityju že lahko kupite vse za okrasitev doma in 
obdarovanje najbližjih. Najmlajše pa bo obiskal tudi Velikonočni zajček, ki 
bo s seboj pripeljal prijatelje in seveda kakšno sladko presenečenje.

V BTC Cityju lahko poskrbite tudi za svoje telo. Rekreirate se lahko v Športnem 
centru Millenium, Vodnem mestu Atlantis, na Aleji mladih in po novem 
tudi na igrišču za mini golf, med Emporiumom, Zaro in Športnim centrom 
Millenium, kjer si lahko tudi izposodite potrebno opremo.

Še ne veste, kje boste izbrali obleke zase in za svoje srednješolce za njihov 
maturantski ples? Odgovor je na dlani - vse in še več boste našli v trgovinah 
BTC Cityja.

Vabimo pa vas tudi na Tržnico BTC, kjer poleg svežega sadja in zelenjave za 
okrasitev doma lahko že kupite telohe in zvončke, za dobro obloženo mizo 
pa sveže nabran regrat.

Pričakajte pomlad v BTC Cityju!

Maja Oven
odgovorna urednica

Delovni čas INFO TOČKE:  
od ponedeljka do sobote od 9. do 20. ure. 

Kontakt: 
telefon: (01) 585 22 22 

in e-pošta: infotocka@btc.si

koncerti v Sloveniji in tujini

gledališče, opera, balet ... 

nogomet, košarka, rokomet, hokej ...

predstave za otroke ...

razstave, sejmi ...

GLASBA

KULTURA

ŠPORT

DRUŽINA

DRUGO

prodaja vstopnic sistema Eventim:

INFO TOČKA
       v pritličju dvorane A.
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Zanimivosti in novice

Optika Clarus

10 nasvetov za zaščito oči pri delu z računalnikom! 
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Skoraj vsi smo se že srečali z neprijetnim občut-
kom utrujenih, razdraženih, pekočih oči, zame-
gljenim vidom ali glavoboli, saj danes pred ra-
čunalnikom preživimo ure in ure.
Kaj lahko za svoje oči pri delu z računalnikom 
storite sami?

Prilagodite osvetlitev delovne površine. Ekran 
obrnite stran od virov svetlobe, zasenčite luči. 
Zmanjšajte odsev svetlobe. Če nosite očala, 
naj imajo stekelca protirefleksni premaz.
Poskrbite, da zrak ne bo presuh, ali pa si po-
magajte s kapljicami za vlaženje.
Kakovosten monitor: LCD-monitor ali monitor 
s čim večjim, ravnim ekranom, čim večjo hit-
rostjo osveževanja in čim manjšo velikostjo 
pike.
Nastavite kontrast in svetlost zaslona. Najbolj 
berljivo je črno besedilo na beli podlagi. 
Pogosteje mežikajte. Priporočljivo je vsakih 
dvajset minut desetkrat namenoma zapreti in 
odpreti oči.
Poleg mežikanja razgibajte oči: za deset se-
kund se zazrite v točko v daljavi, nato deset 
sekund v bližnjo točko, nato postopek nekaj-
krat ponovite.
Privoščite si več kratkih, nekajminutnih oddi-
hov. Vstanite, se pretegnite in poglejte ven.
Prilagodite položaj zaslona. Zgornja vrstica na 
monitorju naj bo 20 odstotkov niže od višine 
vaših oči. 
Redno preventivno obiskujte okulista.
Uporabljajte zaščitna očala, ki blokirajo elek-
tromagnetno valovanje in imajo protirefleksni 

sloj, vidni kot pa prilagodite delu z raču-
nalnikom.

V optiki Clarus smo za vas pripravili obogateno 
ponudbo po izjemni ceni!
Paketna ponudba EMI vsebuje: okulistični raču-
nalniški pregled s kontrolo očesnega ozadja, ko-
rekcijska (dioptrijska) očala s tanjšimi, lažjimi ste-
kelci ter 12-slojnim protirefleksnim in hidrofobnim 
slojem za lažje čiščenje, z UV-zaščito A in B ter 

delu z računalnikom namenjenim dodatnim 
elektromagnetnim zaščitnim slojem. Poleg tega 
sta všteta tudi izdelava očal in seveda okvir, ki 
ga izberete med mnogimi modnimi in zelo 
trpežnimi okvirji z gibljivimi ročkami na okvirju. Za 
piko na i prejmete še etui za očala, krpico in 
pršilo za čiščenje, in to po izjemni ceni - 99 EUR! 
Obiščite optiko Clarus v BTC Cityju še danes! 

Šola ličenja in stilskega svetovanja

Nič več težav z izbiro oblačil in ličenjem
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Če se ukvarjate z vsakodnevnimi težavami, kaj 
obleči za šolske, dnevne ali poslovne priložnosti, 
prav tako pa nimate srečne roke pri izbiri pravih 
ličil, je za vas kot nalašč Hitra šola ličenja in 
stilskega svetovanja podjetja Žorga Trade Com-
pany, ki ima v lasti tudi odlično založeno modno 
trgovino By American v dvorani A BTC Cityja. 
Poleg tega se lahko dogovorite tudi za posebne 
programe ličenja in stilskega svetovanja ter in-
dividualne ure. 
Za vse informacije pokličite Vesno 
na telefonsko številko 051 315 217.

Za aktivno in sproščeno pomlad v Millenium

Fitnes, aerobika, savna, solarij, tenis 
in badminton na enem mestu
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Č e ste pozimi pozabili na rekreacijo in raz-
mišljate, kako bi v najkrajšem možnem 

času prišli v želeno formo, je za vas kot nalašč 
Športni center Millenium v BTC Cityju, kjer lahko 
za svoje telo poskrbite z vadbo v fitnesu, aero-
biki, tenisu in badminotnu, za sprostitev pa se 
odpravite še v savno in solarij.
Na fitnesu se lahko odločite za samostojno vad-
bo ali vadbo pod vodstvom inštruktorjev, ki vam 
bodo izdelali popoln individualni program vad-
be. Programov aerobike je toliko, da bo zago-
tovo vsak našel nekaj zase, zadnji hit pa je 
poleg pilatesa in senior fita tudi vadba stretch-
fit, ki je novost v Sloveniji. Vadba se izvaja na 
specialnih napravah za raztezanje, velika pozor-
nost pa je namenjena tudi pravilnemu dihanju. 

V Milleniumu lahko za svojo kondicijo skrbite tudi 
na šestih teniških in enem badmintonskem igriš-
ču, po naporni vadbi pa za čiščenje in spro-
ščanje telesa obiščite še savno.
V Milleniumu najdete vse za telo na enem 
mestu!

Zavarovalnica Triglav

Od zdaj tudi v BTC Cityju

Fo
to

 B
o

m
b

a

Od začetka februarja se bodo obiskovalci na-
kupovalnega mesta BTC City lahko zavarovali v 
novem Triglav finančnem centru v dvorani A. 

Zavarovalnica Triglav ponuja široko paleto zava-
rovalnih storitev s področja osebnih in premo-

ženjskih zavarovanj. Med osebnimi zavarovanji 
lahko izberete med naložbenim, življenjskim, šti-
pendijskim, dotnim, rentnim, prostovoljnim ali 
dodatnim pokojninskim zavarovanjem, nezgod-
nim ter dopolnilnim prostovoljnim zdravstvenim 
zavarovanjem. Od premoženjskih zavarovanj 
vam ponujajo avtomobilska, turistična zavaro-
vanja, zavarovanja za premoženje, odgovor-
nosti in številna druga. Vsa omenjena zavarova-
nja lahko sklenete v Triglav finančnem centru, 
kjer lahko tudi prijavite nastali škodni dogodek. 
Poleg tega pa vam bodo prijazni uslužbenci 
odgovorili na vsa vprašanja v zvezi z nepo-
srednim vstopom v vzajemne sklade, katerih 
upravljavec je Triglav, družba za upravljanje. 
Prvim obiskovalcem novega poslovnega pros-
tora v februarju podarjajo priložnostno, tistim, ki 
bodo sklenili zavarovanje, pa praktično darilo.
Telefon: (01) 541 19 64

PLAYA v BTC Cityju

Duh boemske ležernosti in Mediterana
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P a se je zgodila. Težko pričakovana PLAYA 
Ljubljana, sestra portoroške Playe je sredi 

januarja odprla svoja vrata.
Čeprav daleč od morja, lahko v lokalu začu-
timo utrip Mediterana. Točilni pult, narejen v 
obliki morskih valov, zaključi osvetljeni stekleni 
del, umetniška skulptura Iva Kisovca, ki simboli-
zira pesek in morsko peno. Valovita stena nas-
proti pulta prav tako spominja na lom valov, 
dizajnerski lestenec nizozemskega umetnika 
Branda van Egmonda pa na morske alge. 
Pogled se nam ustavi na treh akvarijih, vgrajenih 
v steno, oblečeno z marmorjem travertino. Las-
tnika Jan Plestenjak in Boštjan Menart sta žele-
la v lokalu pričarati morsko vzdušje in tudi reali-
zirala idejo o velikem akvariju, ki pritegne največ 
pozornosti, ribe pa nas ob pitju kavice ali stara-
nega ruma prijetno pomirjajo.
Playa je lokal z vsebino, ki bo gostil tematske ve-
čere, degustacije vin, rumov; after work in after 
shopping druženja, mesečne Cosmo in Elle do-
godke, modno obarvane večere s predstavi-
tvami kolekcij oblačil in modnih dodatkov ter še 
in še.
Razkošno opremljenemu lokalu sta z izbrano po-
nudbo dodala svoj pečat tudi vodji lokala 

Tomaž in Marko. Koktejl lista, osnovana na lon-
donskih barmanskih smernicah, obsega pribli-
žno 80 alkoholnih in brezalkoholnih koktejlov.
Z Julius Meinl, prvo dunajsko kavo in pestro izbiro 
pravih, aromatiziranih in sadnih čajev se bodo 
trudili razvajati ljubitelje užitka ob pitju dobre 
kave ali čaja.
Vse skupaj tvori novo, priljubljeno zabavno zbi-
rališče tako ob dobri jutranji kavici, popoldan-
skem čaju ali večernem druženju, kjer ne manj-
kajo znani obrazi slovenske estradne scene.
Več informacij telefon: 040 573 572, email: 
bar@playa.si
NAJ VAS PLAYA RAZVAJA …

V Koloseju začeli z novo nagradno igro

R adi hodite v kino in obenem ob koncu 
tedna uživate v izletih z avtomobilom 

ter ste hkrati uporabnik kartice Joker? Potem 
je nova nagradna igra Koloseja kot nalašč za 
vas. 
Za kaj gre: vsi gledalci, ki bodo v obdobju od 
7. februarja do vključno 9. julija 2008 vstop-
nice za kino kupovali prek kartice kino Joker, 
se bodo lahko potegovali za testno vožnjo s 
Hondo Civic. Avto bodo dobili v uporabo za 
obdobje enega vikenda, od petka do ne-
delje. 
Do nagrade bo upravičen tisti uporabnik kar-
tice Joker, ki bo imel v izbranem, dvo-teden-
skem obdobju na kartici kino Joker zabele-
ženo najvišjo porabo. Nagradna igra bo 
potekala v Kolosejevih kinocentrih v 
Ljubljani, Mariboru in Kopru, Ki-
noklubu Vič in kinu Komuna. 
Nagrajenci, točneje šte-
vilka kartice Joker z 
najvišjo porabo za 
posamezno obdo-

bje, bo redno objavljena na spletni strani 
www.kolosej.si/dajgas, seznam prejemnikov 
pa bo na vpogled tudi na blagajnah kino-
centrov Kolosej. 
Še pojasnilo: kartica kino Joker je lična plasti-
čna kartica, na katero nalagate sredstva, 
katerih višino določite sami (vplačilo mora biti 
večje od 9,18 evrov). Kartica ima številne 
ugodnosti: z njo lahko kupujete kinovstopnice 
na vseh blagajnah v Kolosejevem sistemu, na 
kartomatu, kjer je ta na voljo, omogoča pa 
tudi nakup vstopnic prek interneta na vstop-
nice.kolosej.si. Kartico lahko dobite na vseh 
Kolosejevih blagajnah. Ob ustrezno visokem 
enkratnem vplačilu pa se vam na kartico 

pripiše tudi določeno število dodatnih 
vstopnic. Kartica je idealna rešitev 

tudi kot darilo, če ste v zadregi, 
kaj podariti. Vse informacije 

o kartici so zbrane na 
spletnem naslovu

www.kolosej.si/
vstopnice/kino-joker/.
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Zanimivosti in novice

Mercator v BTC Cityju

Bogata ponudba 
pripravljenih prigrizkov

Polet z balonom BTC City

V nebo z novim balonom

Novo v Emporiumu

Revolucionarni nedrček

Prenovljena prodajalna Mercator v pritličju dvo-
rane A od lanskega novembra ponuja bogato 
izbiro pripravljene hrane. Kupci si lahko privoščijo 
sveže pripravljene sendviče različnih okusov, od 
vegetarijanskih do kraških, različne vrste brusket, 
burekov, hot dogov. Prodajalna ponuja tudi sve-
že pečene mesne izdelke, kot prilogo pa 

delikatesne solate po izbiri. Za posladek si lahko 
kupci izberejo sveže pečene pekovske izdelke 
ter mikavno slaščičarsko pecivo. Za popestritev 
dnevnega izbora malic si lahko privoščijo iz-
delke mlečnega programa ter sadne solate. Na 
voljo so tudi manjši sladki, čokoladni in slani pri-
grizki, suho sadje in široka ponudba brezal-
koholnih pijač. Obiskovalci si lahko privoščijo tudi 
topli napitek iz ponudbe MIM´GREDE in pote-
panje po BTC še izboljšajo z dišečo kavico, slad-
kim kakavom ali toplim čajem, ki jih lahko v 
priročni embalaži odnesejo tudi s seboj. 
Telefon: (01) 547 44 22, www.mercator.si

Revolucionarni nedrček Osamose francoskega 
proizvajalca spodnjega perila DIM zagotavlja 
odlično oporo, oblikuje prsi ter ostaja neopazen 

pod oblačili. Inovativna sestava klasično žično 
oporo zamenjuje s silikonom, kar omogoča po-
polno usklajenost z vašimi gibi. O novi tehnologiji 
se v Svetu perila v Emporiumu prepričajte same.

Balon BTC City, ki ga lahko na nebu opazite vsak 
dan, ko vremenske razmere dopuščajo, je doži-
vel veliko spremembo. Od zdaj bo nad Ljublja-
no letel z novo, še večjo kupolo, pogled nanj pa 
bo tako še bolj veličasten. In zakaj ne bi poleteli 

nad Ljubljano tudi vi? Polet z balonom BTC City 
je kot nalašč za vas, če si želite naše glavno 
mesto ogledati s ptičje perspektive, če vas 
muči strah pred višino, pa bi se ga radi znebili, 
če bi radi svojim najdražjim podarili nekaj 
edinstvenega, samosvojega in zanimive-ga. 
Polet z balonom je lahko lepo darilo in prijeten 
spomin. Si predstavljate, kako nekaj sto metrov 
nad Ljubljano opazujete, kaj se dogaja v 
mestu?
Cena na osebo za polet z balonom BTC City 
je 105 evrov, za skupine po dogovoru.
Informacije: Grega Trček, telefon 041 66 45 45

29. februarja
vabljeni na

svečani krst novega balona BTC!

Bodi Totalno Cool

BTC si vseskozi prizadeva, da plodove uspeha 
deli tudi z okoljem; svojo pripravljenost poma-
gati, nuditi podporo, spodbujati, omogočati 
boljši in prijaznejši vsakdan izražamo na razli-
čne načine, v mnogo oblikah. 
Prav zato smo se odločili tudi za projekt - 
dobrodelne akcije, ki bo potekala daljše ča-
sovno obdobje pod sloganom Bodi Totalno 
Cool. Naš poziv obiskovalcem: Bodi totalno 
cool in naredi dobro delo. V letu 2008 bomo 
skupja s Slovenskimi novicami, banko Unicre-
dit bank, revijo Moj pes, Kliniko 3000 kosma-
tih, radiem DUR ter nekaterimi drugimi dona-
torji in obiskovalci BTC cityja zbirali sredstva za 
šolanje psov labradorcev za pomoč ljudem s 
posebnimi potrebami.

Vsak izbran dogodek bo imel tudi dobrodelno 
noto. Sredstva bomo zbirali na različne na-
čine:

del prijavnin od različnih tekmovanj,
del denarja, ki gre od nakupa določenih iz-
delkov,
z donacijami posameznikov v zato namen-
jene skrinjice na območju BTC Cityja,
z donacijami podjetij,
s prodajo posebne kolekcije izdelkov Bodi 
Totalno Cool.

Dobrodelna akcija družbe BTC
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Dogodki v BTC Cityju

Kaj Kdo Kje KdajZgodilo se bo …
Kavalirji na obisku

Dvorana A

8. marca 2008 ob 11. uri

Vse dame

Mini golf

Športni center Millenium

Od februarja naprej

Vsi, željni športa 

Pinka Tinka na obisku

Spodnja etaža dvorane Emporium

12. marca 2008 ob 17. uri

Otroci

Velikonočni zajček

Spodnja etaža dvorane Emporium

19. marca 2008 ob 17. uri

Otroci

Finale trojk v hokeju na ledu

Aleja mladih

28. februar 2008 

Finalne ekipi, navijači ter adrenalina 
željni obiskovalci

6

Velikonočni zajček je tisti čarobni prijateljček 
otrok, ki jih obišče ob velikonočnih praznikih. 
Obiskal bo tudi nas. S seboj bo pripeljal zanimi-
ve goste, gotovo pa tudi kakšno sladko prese-
nečenje. Za vse, ki radi ustvarjate, bo na voljo še 
izdelovanje domišljijskih pirhov.

Drage dame! Za dan žena vam pripravljamo 
posebno presenečenje. Zato nas obiščite v dvo-
rani A in se pustite presenetiti. Na obisku bosta 
prava gentlemana!

Finalne ekipe se bodo pomerile za glavno 
nagrado, 1000 evrov, za zabavo in adrenalin pa 
bodo poskrbeli tudi hokejisti HDD ZM Olimpija 
in misice, ki se bodo pomerili med seboj.

Ob veseli in razigrani deklici PinkiTinki, ki rada po-
je in pleše, bodo otroci spoznali najrazličnejše 
stvari. Naučili se bodo šteti, obnovili bodo črke v 
abecedi, zapeli pesmico o pomladi, potovali 
bodo z vlakom, se igrali v sadovnjaku, skupaj 

odšli v šolo, našteli vse prstke na roki, praznovali 
rojstni dan in še in še. Vabljeni na glasbeno ani-
macijsko predstavo, ki bo poučna in zabavna 
hkrati!

V
BTC Cityju so za vse otroke in otroke po 
srcu pripravili zanimivo novost. Ob 
pešpoti med Zaro, Emporiumom in 

športnim centrom Millenium so postavili igrišče 

za mini golf. Vendar pa to ni klasičen mini golf, 
saj se igralci pri vsaki igri soočijo z oviro, ki jo 
predstavljajo na primer delfin, aligator ali top. 
Vse, kar morate storiti, je, da žogico s čim manj 
udarci spravite skozi ali prek ovire v luknjo ob 

zaključnem krogu. Vas mika? Nič lažjega! Palico 
in žogico za mini golf si izposodite na recepciji 
Športnega centra Milleni-um (kavcija: 25 EUR) in 
igra je vaša. Odrasli bodo za eno uro igre plačali 
dva evra, dijaki, študentje in upokojenci en evro, 
za otroke pa je igranje mini golfa brezplačno.
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Organizacija dogodkov v prostorih Atlantisa

Vse poti vodijo 

v Vodno mesto
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letu 2007 je Vodno mesto Atlantis obis-
kalo prek 350.000 obiskovalcev. Vsak 
dan se je torej v Atlantisu zabavalo 

več kot 800 dogodivščin željnih obiskovalcev. V 
začetku novembra lani je dnevni obisk presegel 
2.000 obiskovalcev, še 70-krat pa je Atlantis v 
enem dnevu obiskalo več kot 1.000 obiskoval-
cev. Zasnova Vodnega mesta Atlantis z izbra-
nimi materiali in arhitekturo omogoča izvedbo 
prestižnih dogodkov na najvišji ravni. Vodno 
mesto, ki čez dan gosti številne obiskovalce, ob 
posebnih priložnostih spremenijo v eleganten 
prireditveni prostor. Tako so v preteklem letu v 
Vodnem mestu BTC Cityja organizirali več kot 50 
dogodkov za večje število obiskovalcev in več 
kot 650 praznovanj rojstnih dni. 
V Atlantisu znajo izpolniti želje naročnikov po 
drugačnosti in pričarati blišč dogodka, kakršne-
ga zahtevajo mednarodni standardi ter nudijo 
celotno tehnično podporo. Voda v bazenih 
daje številne ideje za izvedbo dogodkov, ki jim 
posebno noto doda odsev lesketajoče se vode 
po prostoru, ki deluje čarobno in hkrati pomirju-
joče. Čarobno vzdušje pa znajo v Atlantisu 
nadgraditi z izvrstno kulinarično ponudbo. V 
lanskem letu so med drugim organizirali pred-
stavitev avtomobilov audi R8 in A5, finalni izbor 
Miss Hawaiian Tropic, izbor fotomodela Bernar-

de Marovt, novoletno zabavo Hypo Group, final-
ni izbor Miss in Mistra simpatičnosti ŠKL, zabavo 
Totala tedna in še bi lahko naštevali.
Če še niste našli primernega prostora za organi-
zacijo vašega dogodka, je Vodno mesto Atlantis 
kot nalašč za vas. Za več informacij pokličite na 
telefonsko številko (01) 585 21 00 ali pošljite elek-
tronsko sporočilo na naslov vodnomesto@btc.si.

Popolna sprostitev 

v Atlantisu
Če iščete izbran kotiček za užitek in sprostitev, 
ste na pravi poti, saj je Vodno mesto Atlantis kraj, 
kjer se boste lahko sprostili in pogreli v mrzlih 
zimskih in pomladnih dneh. Velja za eno izmed 

najsodobnejših in največjih evropskih vodnih 
mest.
Svojo ponudbo redno dopolnjujejo. Danes lah-
ko v mestu sprostitve obiščete, bazene, več vrst 
savn, masažni salon, kozmetični salon in frizerski 
salon. Poleg tega vam je na voljo bogata gos-
tinska ponudba. Ravno raznovrstna ponudba in 
prijetna atmosfera sta glavna vzroka, da je 
Vodno mesto Atlantis že dve leti zapored abso-
lutni zmagovalec akcije Naj kopališče.
Vodno mesto vsebuje tri različne tematske sklo-
pe. Svet doživetij ponuja nepozabno vodno 
dogodivščino v bazenu z valovi, hitri reki, na ig-

ralih v otroškem bazenu in toboganih. V sklopu 
vstopnice lahko brezplačno obiščete tudi vod-
no aerobiko, ki se izvaja vsak ponedeljek, sredo 
in četrtek ob osmi uri zvečer. Iskanju notranjega 
miru in sprostitve je namenjen Termalni tempelj, 
kjer vam bodo kaskadne kopeli, napolnjene s 
slano vodo, razvajale duha in vam priklicale 
kanček nostalgije po morju. Poleg kaskadnih 
kopeli je v Termalnem templju tudi večji bazen z 
vodnimi masažami. Vsak delavnik med deveto 
in dvanajsto uro dopoldne, ko je cena 2-urnih in 
4-urnih vstopnic za vse tri tematske sklope nižja 
za 20 odstotkov, poteka v Termalnem templju 
vodna telovadba, ki je brezplačna. V Atlantisu 
pa niso pozabili niti na tiste, ki so v dopol-

danskem času zasedeni, saj vam vsak delovnik 
poleg dopoldanskih veselih uric ponujajo tudi 
večerne, ko je cena za vse tri sklope prav tako 
nižja za 20 odstotkov.
Še posebno aktualen sklop je v teh mrzlih dneh 
Dežela savn. Slovenci smo šele v zadnjih letih 
prav na hitro odkrili raznovrstne čare savnanja z 
vrsto zdravilnih učinkov. Prav v Vodnem mestu 
Atlantis boste našli najbolj pestro ponudbo. V 
zunanjem delu so štiri tematske hišice iz poseb-
nega polarnega lesa, t. i. lesa kelo, ki vsaka 
zase predstavlja svet v malem, od rudniške, pa-
noramske, planšarske do zemeljske savne. Čar 
Dežele savn je v bogatem programu, ki ga 
izvajajo v 12 tematskih savnah. Lahko si privo-
ščite razvajanje s čokoladno savno, terapijo z 
algami, blatno savno, mediteransko terapijo, te-
rapijo s soljo in medom, aromaterapijo za po-
miritev in sprostitev, terapijo z ledom ter zdra-
vilne zvočne kopeli z gongom.
Čokolada ni le kulinarični užitek, temveč je pol-
na hranljivih snovi, ki blagodejno delujejo tudi 
na kožo. Čokoladna terapija je nepozaben do-
godek, ko se boste stopili s čokolado. Vaša koža 
bo po njej gladka in prepojena s hranljivimi 
snovmi, čustva pa več kot zadovoljena.
Novost v ponudbi Vodnega mesta Atlantis je 
kozmetični salon, v katerem usposobljeno 
osebje opravljala nego telesa. Nego obraza 
izvajajo z naprednimi preparati Dermalogica. 
Primerna je za vse tipe kože, preparate lahko 
po predhodnem posvetu s kozmetičarko upo-
rabljate tudi doma za nadaljnjo nego. Poleg 
nege obraza si lahko privoščite razvajanje z 
obiskom manikire, pedikure, nege telesa, de-
pilacije, limfne drenaže ali postopka body 
wrapping.
Nič ni lepšega kot sedeti na toplem v savni, 
medtem ko zunaj pada sneg, zato je ravno zdaj 
najboljši čas, da obiščete Vodno mesto Atlantis 
in se pogrejete v teh mrzlih zimskih dneh.
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Modno v BTC Cityju

Moj novi jaz

M

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. 

Popolni na 

maturantskem 

plesu
aturantski ples simbolizira slovo od 
otroštva, je nepozabno in edinstve-
no doživetje, ki ga vsak pričakuje z 

vznemirjenjem. Večerne toalete so skupaj s skr-
bno izbranimi dodatki, pričeskami in ličili ob ta-

kem dogodku neizogibne in se spogledujejo z 
visokim glamurjem in eleganco. Za maturante 
je v BTC Cityju odlično poskrbljeno. Trgovin z ob-
lačili je toliko, da bo v njih zagotovo vsak našel 
nekaj zase, za pričeske in ličenje pa bodo poskr-
bele izurjene roke frizerjev in vizažistov, ki jih v BTC 
Cityju prav tako ne manjka.
Za prvi namig o letošnjih modnih smernicah pa 
smo poskrbeli kar mi. V BTC Cityju smo poskrbeli 
za pravljično podobo maturantov Gimnazije Le-
dina, Naje in Domna, ki sta se brezskrbno pre-
dala rokam strokovnjakov.
Simpatična maturanta smo zaupali frizerju Ma-
tjažu Kamenariču iz frizerskega salona Kamn v 
spodnji etaži Emporiuma. Domnu je naredil 
modno kratko pričesko, ki si jo lahko v nekaj 
minutah uredi kar sam. Naji pa je lase spel v 
glamurozno pričesko, ki na maturantskem plesu 
zagotovo ne bo ostala neopažena. Kot pravi 
Matjaž, so za maturantske plese za dolgolaske 
najbolj primerne in modne frizure, spete na vse 
mogoče načine, v lase pa si lahko dodate tudi 
svetleče kamenčke, rožice, trakove ali druge 
dodatke, ki se podajo slogu obleke.

Za oblačila in ličenje so poskrbeli v podjetju 
Žorga trade Company. V njihovi trgovini By 
American v spodnji etaži dvorane A jima je 
diplomirana oblikovalka oblačil Jerneja Agič 
izbrala modni obleki, v katerih bosta na matu-
rantskem plesu blestela. Naji je izbrala črno 
obleko s kristali Swarovski ter prav takšne čevlje, 
Domnu pa zlato obleko, črno srajco in črne 
čevlje, ki smo si jih izposodili v trgovini Stonoga v 
dvorani A. Poleg vedno modne črne in zlate 
boste letos najbolj modni v srebrnih in rdečih 
odtenkih.
Za popoln videz maturantov je poskrbela viza-

žistka Vesna, ki je Najo naličila po zadnjih mod-
nih trendih ter večernemu videzu primerno. Naj-
prej je s korektorjem, ki vsebuje velik odstotek 
pigmentnega deleža, prekrila rdečico in nepra-
vilnosti, saj je nanos podlage pri takem ličenju 
najpomembnejši. Nato je nanesla tekoči puder, 
za dolgotrajnejšo obstojnost pa še transparentni 
puder v prahu, na lička, brado in čelo je dodala 
sence v zemeljski barvi, za eleganten videz pa 
je osenčila tudi predel ob nosu. Glede na Naji-
no obleko, pričesko in obliko obraza se je Vesna 
odločila, da bo simpatični rjavolaski močneje 
poudarila oči, na ustnice pa nanesla le proz-
oren svetleč lip gloss. Oči je osenčila v toplih 
zlatih odtenkih, ki pristajajo večini žensk. Pouda-
rila je volumen trepalnic ter občrtala obrvi in 
Naja je bila pripravljena na nepozabno slovo od 
srednje šole.

240,00 EUR

Obleka s kristali 
Swarovski 
By American

150,00 EUR

Čevlji 
s kristali 
Swarovski 
By American

130,00 EUR

Suknjič 
By American

49,00 EUR

Srajca 
By American

29,00 EUR

Hlače 
By American

66,00 EUR
Čevlji Stonoga, 
spodnja etaža 
dvorane A








