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NA WYCIECZKĘ!
WYKORZYSTAJ OSTATNIE  
CIEPŁE DNI

URODA
PIĘKNA, ZADBANA PANI

MODA
CO UBRAĆ NA SPOTKANIE Z RODZINĄ?

GOŚCIE, GOŚCIE!
1 LISTOPADA MOŻEMY SPO-
DZIEWAĆ SIĘ WIZYTY BLISKICH. 
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ?
> STR. 4

RODZINNE SPOTKANIA
OKRES WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
TO CZAS, KIEDY POLACY  
SPOTYKAJĄ SIĘ Z DAWNO  
NIEWIDZIANĄ RODZINĄ.
> STR. 2

NAJHOJNIEJSZA PORA ROKU ROZTACZA SWE POWABY. 
OBDARZA NAS SŁODKIMI OWOCAMI I KOLORAMI, 
OBSYPUJE ZŁOTYMI LIŚĆMI. KORZYSTAJMY, PÓKI CZAS!

ZŁOTA JESIEŃ
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Spotkanie
z rodziną
Święto Wszystkich Świętych to 
okazja do odwiedzania starych 
kątów i spotkań z bliskimi.  
Żeby się dobrze zaprezentować, 
powinniśmy zadbać o odpowiedni 
strój - nasz i naszych dzieci.

Pulower
męski  

KiK
24,99 zł

Golf damski
z pomponami 
KiK 
59,99 zł

Kardigan 
damski 

 KiK 
69,99 zł

Bluzka dziewczęca
Cool Club 
Smyk
24,99 zł

Kardigan
dziewczęcy  
Smyk 
49,99 zł

Kamizelka  
męska
KiK 
39,99 zł

Spodnie 
chłopięce
Smyk 
49,99 zł Sukienka

Smyk 
59,99 zł
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Lawendowy płyn do kąpieli
Rossmann 
10,99 zł/250 ml

Galaretka myjąca 
Ziaja dla Ciebie 

13,60 zł

Kalambury 
gra planszowa 

Flying Tiger
10 zł

dla urody
Zestaw kosmetyków 

gdanskin 
Ziaja dla Ciebie 

38 zł

Serum na 
okolice oczu 
i ust
Rossmann
12,99 zł

Balsam ochronny
z aloesem 

Rossmann
12,99 zł

Krem rozjaśniający 
przebarwienia 

Rossmann 
14,99 zł

Krem na noc
Rossmann 

19,99 zł

Gra logiczno- 
-zręcznościowa

Cztery w rzędzie 
Flying Tiger 

10 zł

Gdzie mieszkają
zwierzęta  
Flying Tiger
8 zł

Gra w detektywa
Flaing Tiger

20 zł

Kości do 
opowiadania 
historii
Flying Tiger 
20 zł

Kurtka dziecięca
KiK 
34,99 zł

Kurtka damska
KiK

79,99 zł

Czapka 
chłopięca
Smyk 
29,99 zł

Sweter chłopięcy
Cool Club 

Smyk
59,99 zł

Buty chłopięce
Cool Club 

Smyk 
99,99 zł

RADOSNY 
WIECZÓR

Dzieci uwielbiają spotkania 
z dziadkami i ciociami, ale szybko 
się nudzą. Dlatego zabierzmy ze 
sobą gry, które zajmą ich uwagę 

na resztę wieczoru. Będziemy 
mieli wtedy czas na 

rodzinne pogaduszki.

Sweter  
dziewczęcy
KiK  
14,99 zł

Szal damski
Pepco

19,99 zł
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wycieczka 
last minute
Jesienią lasy są magicznym miejscem - natura 
obsypuje liście złotem, drzewa nasyca zapachami, 
a leśne runo okrasza grzybami. Nie czekajmy dłużej. 
W najbliższy weekend wybierzmy się na wycieczkę!

Kurtka sportowa 
męska

KiK  
79,99 zł

Kurtka męska 
pikowana  
KiK  
79,99 zł

Spodnie 
dresowe 
Adidas 

KiK 
79,99 zł

Wielofunkcyjny 
smartband 
KiK  
99,99 zł

Etui na smartfona 
KiK 

12,99 zł

CHŁÓD I WILGOĆ
W październiku potrafią 
dokuczyć. Szczególnie nad 
ranem i wieczorem. Dlatego 
pamiętajmy o zabraniu ze 
sobą pełnych butów, które 
sprawdzą się na mokrej trawie, 
oraz nieprzemakalnych kurtek. 
Przydadzą się nam również 
turystyczne akcesoria, jak 
smartbandy czy naramienne 
etui na smartfona.

Odstraszacz komarów 
i kleszczy 50% 

Bolt  
29,99 zł

Spodnie 
softshell 

KiK 
39,99 zł

Buty rekreacyjne 
KiK 
64,99 zł

Ultradźwiękowy 
odstraszacz  
kleszczy 
Bolt 
119,99 zł
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Bluza 
Cool Club 
Smyk  
49,99 zł

DLA 
AKTYWNYCH
Wycieczka będzie 

udana pod warunkiem, że 
będziemy się dobrze czuły 
w naszym stroju. A mamy 
w czym wybierać. Przed 

deszczem ochroni nas płaszcz 
przeciwdeszczowy, 

a przed zimnem 
ciepła kurtka. 

Płaszcz 
przeciwdeszczowy 
Flying Tiger 
15 zł

Kurtka softshell 
KiK 

79,99 zł 
Leginsy 

KiK 
39,99 zł

Kamizelka 
damska 
KiK  
39,99 zł

Kurtka damska 
KiK 

39,99 zł

Spodnie 
przeciwdeszczowe 

Flying Tiger  
15 zł

Bluza damska 
Puma  
KiK 

79,99 złKamizelka 
damska 

KiK 
69,99 zł

Dres  
Cool Club
Smyk  
69,99 zł

Kamizelka 
KiK  
34,99 zł Buty dziewczęce

Cool Club 
Smyk
129,99 zł

Spodnie 
niemowlęce 

KiK  
19,99 zł

Spodnie  
dziewczęce 

Smyk 
79,99 zł

Kurtka 
Cool Club 

Smyk 
99,99 zł

Kurtka 
KiK 
59,99 zł

LEŚNE ZABAWY
Fantazja - to cecha kolekcji dla 
najmłodszych. Projektanci na dziecięcych 
strojach w tym sezonie umieścili 
całe mnóstwo zabawnych nadruków 
i naszywek. Pamiętajmy jednak, że ubrania 
małych odkrywców muszą być wygodne!



6

Zd
ję

ci
a:

 m
at

er
ia

ły 
na

je
m

có
w,

 s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om

Goście, Goście!

Okres Wszystkich 
Świętych to czas, 

kiedy możemy się 
spodziewać wizyty 

dawno niewidzianych 
krewnych. Niektórzy 

będą chcieli u nas 
przenocować. To 

oznacza, że do 
odwiedzin musimy się 
dobrze przygotować.  

Miska dekoracyjna
Flying Tiger
15 zł

Sernik krakowski
Universam
17,99 zł/kg

Dzbanek  
z kubkiem

Flying Tiger
40 zł

Kubek
Flying Tiger
10 zł

Tiramisu
Universam
17,99 zł/kg

Żel pod prysznic  
z szamponem

Rossmann                   
19,99 zł

Ściereczka do demakijażu
Rossmann
12,99 zł

RODZINNA 
WIZYTA

Przenocowanie bliskich to poważne 
wyzwanie logistyczne. Szczególnie, 

gdy są z nimi dzieci. Trzeba nie 
tylko zaopatrzyć się w dodatkowe 

posłania oraz kupić składniki, 
z których przygotujemy posiłki, ale 
też przygotować zapas artykułów 

kosmetycznych i higienicznych. 

Bieżnik
40 x 160 cm
KiK
12,99 zł

Miska dekoracyjna 
Flying Tiger

15 zł

Kula do kąpieli
Rossmann 

6,99 zł

Szampon
z żelem  
do mycia 
Rossmann 
14,99 zł

Krem do rąk
Ziaja dla Ciebie

7,10 zł
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JESIENNE PRZYJEMNOŚCI
Kiedy jest nam najfajniej? Oczywiście wtedy, gdy opychamy się 

smakołykami. A apetyt jesienią rośnie. Dlatego pofolgujmy sobie! Zaś po 
kulinarnym szaleństwie nie zapomnijmy o spaleniu zbędnych kalorii. 

HALO LATO 2020 JUŻ W SPRZEDAŻY!
Ulubione miejsca wczasowe naszych Klientów znajdują się w Grecji, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, 
we Włoszech, Bułgarii, Albanii, Czarnogórze, Egipcie, Maroku, Tunezji, Gruzji, na Cyprze i bardziej 
egzotycznie – na Malediwach, Nosy Be, Zanzibarze i Wyspach Zielonego Przylądka.
Przedstawiamy 3 nowości:  
l Curaçao – absolutna egzotyka,  
l  Marsa Matrouh – najpiękniejsze plaże 

w Egipcie, 
l marokańską Saidię.  
A do tego nowe wycieczki objazdowe, 
nowe połączenia lotnicze, rodzinne wakacje 
w Klubach Przyjaciół ITAKI i jubileuszowa, 
20. edycja projektu ITAKA&GALA – Podróże 
w stylu gwiazd. Ponad 1000 ofert do 72 krajów.
Zapraszamy na 31. lato z ITAKĄ!

Cappuccino

10,90 zł

CITYFIT
Pora na zmiany 
i nową formę? 
Sieć klubów 
fitness CityFit 
zaprasza 
do udziału 
w konkursie, 
w którym do 
wygrania są 
aż 23 metamorfozy pod opieką trenera 
personalnego, a w finale wycieczka 
zagraniczna! Szczegóły znajdziecie na 
stronie www.metamorfozy.cityfit.pl.  
Zgłoszenia przyjmowane są do 
15 listopada.

CUKIERNIA SOWA
Zasługujecie na przerwę podczas jesiennych 
zakupów i zafundowanie sobie odrobiny 
przyjemności. Na miłośników lekkich 
słodkości w Cukierni Sowa czekają 
wyśmienite ciasta deserowe 
i pieczone, torty, lody oraz szeroka 
oferta ciasteczek i czekoladek. 
Warto skusić się też na 
wyśmienitą serwowaną na 

miejscu kawę.

GRYCAN

RESTAURACJE OLIMP
1 października w sieci Restauracji 
Olimp rusza piąta odsłona kampanii 
SezoNOWOŚCI, tym razem pod 
hasłem „Najlepsze w sezonie”. 
Podobnie jak w poprzednich 
edycjach kampanijne menu zostało 
opracowane w oparciu o sezonowe 
produkty.
Kampania została podzielona na 
trzy etapy odpowiadające kolejnym 
miesiącom: październik, listopad, 
grudzień. W październiku w Restauracjach 
Olimp królować będą śliwki i jabłka. W menu 
pojawią się polędwiczki wieprzowe z jabłkami, 
wątróbka z jabłkami i żurawiną a także placek 

AMRIT ORIENTAL FOOD
KAWA/HERBATA W PREZENCIE

DO KAŻDEGO ŚNIADANIA
16 ZŁ

Kawa wiedeńska 
mała 

9,50 zł

Praliny  
4 strony

 czekolady

39,90 zł

Tort 
chrupiąca 

cytryna

76,90 zł/kg

Latte  
karmelowe  

brownie

16,90 zł

Deser  
słony karmel 

21,00 zł

ze śliwką węgierką dąbrowicką 
i miodownik. W listopadzie 
będziemy proponować tarty, 
quiche i zapiekanki a także dania 
z ziemniaków. Do jesiennego  
menu dołączą potrawy z grzybów 
oraz aromatyczne gulasze. W gru-
dniu Szefowie Kuchni Restauracji 
Olimp zaprezentują rozgrzewające 
zimowe zupy oraz dania świąteczne.
Start kampanii SezoNOWOŚCI 
„Najlepsze w sezonie” poprzedziły 
warsztaty dla Szefów Kuchni 

Sieci. Za kreację i komunikację marketingową 
odpowiada Dział Marketingu Gastromall Group. 
Kampania będzie trwała w Restauracjach 
Olimp w całej Polsce do 31 grudnia.

To wyjątkowe 
miejsce w naszej 
galerii. Możesz 
delektować się tu 
słynnymi na całą 
Europę lodami oraz 
pysznymi deserami.

Deser kielich  
orzechowy

19,90 zł

Szarlotka z kruszonką 
na gorąco

14,90 zł



 Dynia nie od parady!

KONKURS KONKURS

21–31 PAŹDZIERNIKA*
Przygotuj halloweenową dynię, 

zrób jej zdjęcie i prześlij je w komentarzu 
pod postem konkursowym.

Komisja konkursowa wyłoni 3 najbardziej kreatywne, 
pomysłowe prace i nagrodzi je w następujący sposób**:

Do wygrania wspaniałe nagrody:
1. Karta podarunkowa o wartości 150 zł do Media Expert

2. Karta podarunkowa o wartości 100 zł do Kik

3. Karta podarunkowa o wartości 50 zł do Flying Tiger Copenhagen

Wyróżnimy:

• dwie prace, których autorzy otrzymają gry planszowe: Straszny dwór

• dwie prace, których autorzy otrzymają karty podarunkowe po 25 zł do Grycan

• jedną pracę, której autor otrzyma kartę podarunkową na 25 zł od Amrit Oriental Food

* Konkurs trwa od 21 do 30 października do godziny 23:59, 
a ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  

w Halloween 31 października!

**Więcej szczegółów już niebawem na www.galeriarondowiatraczna.pl


