
D ovolenka na zaoceánskej lodi je dnes dostupná pre každého. Karibik,Stredomorie alebo Kanárske ostrovy by ste skutočne mali spoznaťz paluby, otvoria sa vám nové netušené obzory. Luxusné lode majúvšetko od štýlových kajút cez bazénový svet až po bežecký okruh. Cez deňzakotvíte v prístave a každý deň spoznáte iné miesto v spoločnosti slovenskéhosprievodcu. Deti sa môžu vybúriť v detských kluboch, na párty súťažiach či sakorčuľovať po palube. Loď je ako malé mesto, ukrýva galérie, knižnice, wellnesssalóny, butiky i sály na kurzy tanca. Večer sa nahoďte a užite si muzikály,kabaret, divadlo či dokonca ľadovú revue. Nebude vám chýbať nič, ani pevnina.  
TIP: Plavba po Kanárskych ostrovoch
Loď Costa Serena: Z talianskej Savony vás čaká okruh so zastávkami v Barcelone(Španielsko), Casablance (Maroko), Arrecife (Lanzarote), Santa Cruz (Tenerife),Funchale (Madeira), Malage (Španielsko) a s návratom opäť do Savony. Cena: od 599 € na osobu, dve deti do 18 rokov zdarma!  

SKÚSTE NETRADIČNÉ ŠPORTY 

Už vám nestačí aerobik či tenis pri mori? Máte pravdu, treba nabehnúť na

najnovšie trendy. Prímorské komplexy aktuálne ponúkajú všetky možné

druhy wellnessových športov. Ranná joga či pilates pri brieždení za

šumenia mora, rýchly spinning pre pružnú postavu, stačí si vybrať. Môžete si

dopriať aj čoraz obľúbenejšie jazdy na koni po morských plážach. A večer vás vo

vybraných rezortoch zasvätia do tajomstva staroindického liečiteľstva ajurvédy. Za

pokojom duše cestujte na Malorku (Blau Punta Reina), na Krétu (Atlantica Creta

Paradise) či do Tuniska (Hotel Thalassa). Možností je však omnoho viac.

3.

4.

Na športoviskách

krétskeho raja Atlantica

Creta Paradise spoznáte

zaujímavých nadšencov. 

Štýlová kajuta
luxusnej lode
pri okružnej

plavbe.

PLAVBY LÁKAJÚ VEĽKÝCH I MALÝCH

Nebojte 
sa zmeny
A VYBERTE SI NOVÝ ÚČES

NAŠA PONUKA:
• parochne, príãesky a predlÏovanie vlasov

za bezkonkurenãné ceny
• parochne aj na predpis odborného lekára
• predlÏovanie CLIP IN z prav˘ch vlasov 

od dºÏky 30 cm aÏ 60 cm

zľava platí pri kúpe jedného modelu parochne
alebo predlžovania CLIPS.

– 9,96 €KUPÓN

Krížna 18, Bratislava 1 

Tel:  0905 51 58 13, 

02/44 45 50 70, 02/55 41 06 36, 

0903 65 53 04, 0905 62 38 79

Predajný čas: 

Po – Pia: 9,00 – 18,00,  So: 9,00 – 13,00.

www.parochne.sk,  

parochne@gmail.com

Parochňové štúdio
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