
BEZPŁATNA GAZETA GALERII HANDLOWEJ MARZEC–KWIECIEŃ 2019

www.galeriarondowiatraczna.pl

DLA URODY
DODAJ BLASKU WŁOSOM, SKÓRZE  

I PAZNOKCIOM

DLA CIEBIE
SPEŁNIAJ SWOJE ZACHCIANKI

POKÓJ DZIECINNY
ZAARANŻUJ GO, KORZYSTAJĄC  

Z NASZEJ OFERTY

DLA DOMU
WPUŚĆ WIOSNĘ  
DO MIESZKANIA
> STR. 4

8 marca
DZIEŃ KOBIET 
To twoje święto. 
Spędź je z najbliższymi w Galerii 
Handlowej Rondo Wiatraczna. 
Wybierzcie się na zakupy, zjedzcie 
coś smacznego, zaplanujcie, 
gdzie pojedziecie na wakacje, 
poćwiczcie w klubie fitness. 

JAKIE ATRAKCJE NA WAS CZEKAJĄ? > STR. 8 

JUŻ ROK  
JESTEŚMY Z WAMI!
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Spełniajmy
swoje kaprysy!

Mamy do nich pełne prawo. Nie tylko 
z okazji nadchodzącej wiosny, ale i wkrótce 

przypadającego Dnia Kobiet!

ITAKA 
Madera – „zielony ogród” na Atlantyku i kra-
ina wiecznej wiosny. Do odwiedzenia tego 
wyjątkowego miejsca zachęcają krajobrazy 
z majestatycznymi klifami, wszechobecne ko-
lorowe kwiaty i wakacyjna pogoda przez cały 
rok. Romantyczny wyjazd we dwoje spędzony 
w luksusowych hotelach z oferty ITAKI Vida-
Mar Resort Madeira***** z basenami infinity lub 
w kameralnym Quinta das Vistas Palace Gar-
dens***** z bogatą ofertą SPA zapadnie w pa-
mięć na długo. Natomiast na rodzinny urlop 
z dziećmi polecamy hotel Eden Mar Suites****+, 
w którym zadbano o potrzeby i świetną za-
bawę zarówno dorosłych, jak i najmłodszych 
Gości. Na aktywnych czekają również wyciecz-
ki: Strelicje na klifach – idealne połączenie wy-
poczynku i zwiedzania, a także Eskapady na 
lewady – trekking wzdłuż unikalnych kanałów 
nawadniających.

Madera

MANICURE EXPRESS
Oferujemy wszystkim paniom 
wyjątkowe wiosenne promocje:

1  ”Przyjdź na pedicure hybrydowy,  
a manicure będzie 50% tańszy”

2 „Akcja Regeneracja – odnów 
paznokcie po zimie!”

3 „Do każdego manicure zabieg 
regenerujący Vitaminish gratis!”

Promocje obowiązują minimum  
do końca marca.

SALON FRYZJERSKI  
BEVERLY HILLS 
Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn  
w dniach 08-09 marca 2019 r. 
Proponujemy paniom: 

• Do koloryzacji ze strzyżeniem bądź 
modelowaniem i zakupu kosmetyku 
firmy Schwarzkopf Proffesional 
spersonalizowany  
zabieg pielęgnacyjny Fibre Clinix  
(o wartości 50 zł) gratis. 

• Do usługi damskiej i zakupu 
kosmetyku firmy Schwarzkopf 
Proffesional spersonalizowany  
zabieg pielęgnacyjny Fibre Clinix  
(o wartości 50 zł) 50% taniej. 

Mamy też coś dla panów:

• Do strzyżenia proponujemy  
peeling skóry głowy (o wartości  
40 zł) 50% taniej. 

CITYFIT
Coraz cieplejsze dni 
oznaczają, że odsła-
niamy coraz więcej ciała! 
A że każda z nas chce ładnie wyglądać, 
musimy zgubić oponkę. Zrobimy to  
w całodobowym klubie fitness CityFit. 
Jeśli nie wiemy, jak się do tego zabrać, 
pomogą nam profesjonalni trenerzy.  
Nie trzeba podpisywać długotermino-
wych umów. Trenować mogą nawet 
16-latki. Aktualna oferta i sprzedaż  
karnetów: www.cityfit.pl

 DOBRA
 FORMA 

NA 
WIOSNĘ!
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RESTAURACJE OLIMP POLECAJĄ
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AMRIT 
Nasz organizm po zimie 
potrzebuje dodatkowego zastrzyku  
witamin i składników odżywczych.  
Dlatego dobrze zacząć dzień od pełno-
wartościowego posiłku. Nasze śniadanie, 
w orientalnym wydaniu, składa się z: ja-
jek, świeżych warzyw, falafela, hummusu, 
pasty z bakłażana oraz gorącej pity. Do 
tego kawa lub herbata gratis i… można 
działać! 
Dodaj sobie energii z Amrit!
Cena zestawu: 14 zł.

GRYCAN  
LODY OD POKOLEŃ
Nasza lodziarnia jest najlepszym  
miejscem do świętowania Dnia Kobiet.  
Na wszystkie panie oraz ich najbliższych 
czekają smakołyki!
• Orzechowy kielich – 19,90 zł 
• Malinowe brownie – 19,90 zł
• Karmelowe latte – 13,90 zł

MAKARUN
Przygotowaliśmy wiosenną 
promocję „Graj w zielone 

z Makarunem”. Zasada promocji 
jest prosta: w pierwszy dzień wiosny 

każdy klient, który posiada przy 
sobie coś zielonego, otrzymuje 
od nas zielony dodatek gratis 

(rukola, szpinak, zielone 
oliwki). 

GRAJ 
W 

ZIELONE

PYSZNY 
SPOSÓB  

NA WIOSENNE 
PORANKI 

WYPRÓBUJ
NASZ

PRZEPIS

Przygotowanie:

1 Marchew i ziemniaki kroimy w kostkę, 
następnie wrzucamy do garnka, zale-

wamy wodą, dodajemy liść laurowy, zie-
le angielskie i gotujemy.

2 Gdy ziemniaki i marchew zaczną 
robić się miękkie, dodajemy resztę 

warzyw i śmietanę.

3 Całość gotujemy przez chwilę i na 
końcu doprawiamy solą i pieprzem. 

Podajemy z natką pietruszki.

Nareszcie nadchodzi wiosna,  
a wraz z nią nowe, odświeżone  
menu Restauracji Olimp!  
W naszych restauracjach każdego 
dnia spróbujecie smacznych  
zup bazujących na najlepszych 
sezonowych produktach. U nas zjecie 
najlepszą wiosenną zupę jarzynową!

Składniki:
• 2500 ml wody 
• 500 g ziemniaków 
• 200 ml śmietany kremówki 
• 250 g kalafiora 
• 250 g brukselki 
• 150 g zielonego groszku 
• 150 g fasolki szparagowej żółtej 
• 150 g marchwi pokrojonej w kostkę 
• ziele angielskie, liść laurowy 
• sól, pieprz do smaku
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Nie czekaj  
na rozkwitające 
za oknem kwiaty.  
Już dzisiaj 
zaplanuj, 
jak stworzyć 
w swoim 
domu nastrój 
towarzyszący 
odradzaniu się 
przyrody.  
Postaw na kolor 
i motywy roślinne!

Puf KiK 79,99 zł  
Obraz duży KiK 69,99 zł  

Komoda KiK 129,99 zł  
Glowa Buddy KiK 69,99 zł

Butelka na oliwę 180 ml  
KiK  
4 zł

Wazon  
Dealz   
5 zł

Drzewko 
Bonsai  
20 cm  
KiK  
39,99 zł

Sztuczna roślina  
Dealz  

5 zł/szt.

Dywanik 
łazienkowy 
50 × 80 cm  
KiK  
19,99 zł

Komplet talerzy:  
płytki 6 szt.  

głęboki 6 szt.  
deserowy 6 szt.  

Universam I piętro  
109,99 zł

Miska  
Flying Tiger 

Copenhagen 
20 zł

Mata łazienkowa 
KiK 
24,99 zł



5

Wpuść 
wiosnę  
do domu

Domek  
dla ptaków  
Flying Tiger 
Copenhagen 
50 zł

Maskotka   
Flying Tiger 
Copenhagen  
15 zł

Poduszka   
Flying Tiger 
Copenhagen 
20 zł

Washimals zestaw  
na blistrze. Koty  
Uczy i Bawi  
44,99 zł

Odlewy Gipsowe. Flamingi  
Uczy i Bawi   

29,99 zł

Dzbanek  
Flying Tiger 
Copenhagen 
30 zł

Osłonka  
o śred. 13 cm 
Pepco 
9,99 zł/szt.

POKÓJ DZIECKA
Aranżacja przestrzeni dziecka,  

ma wpływ na jego rozwój.  
Powinny dominować w niej radosne 
kolory. Dobrze, jeśli zabawki, meble, 

itp. są wykonane z naturalnych 
materiałów. Kupując je, powinniśmy 

sprawdzić, czy posiadają 
certyfikaty bezpieczeństwa.

Miotełka do kurzu
Pepco 
3,99 zł

Ściereczki 
z mikrofibry

Pepco 
3,99 zł/4 szt.
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W marcu  
jak w garncu

Synoptycy 
zapowiadają, że 

wiosna już zostanie 
u nas na stałe. Mimo 

to, nie możemy 
mieć pewności, czy 

najbliższy miesiąc 
spędzimy, kuląc się 

pod parasolami, 
czy będziemy się 

wygrzewać w słońcu 
w czasie wypadów 
za miasto. Bądźmy 

gotowi na wszystkie 
scenariusze.

Kurtka 
dziewczęca  
KiK  
29,99 zł

Skarpetki  
Flying Tiger 
Copenhagen  
8 zł/para

Kamizelka 
KiK  
59,99 zł

Czapka   
Flying Tiger 
Copenhagen   
15 zł

Czapka  
KiK  
14,99 zł

T-shirt  
KiK 
39,99 zł

Torba sportowa 
KiK 
29,99 zł
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chwila 
relaksu

Bomberka  
dla psa  
KiK  
od 39,99 zł

Koszula  
dla psa  
KiK  
59,99 zł

Balsam 
brązujący 
Isana  
Rossmann  
15,59 zł

Puder  
do kąpieli 
Isana  
Rossmann  
2,99 zł

Maseczka 
do twarzy 
Rossmann  
3,99 zł/szt. Peeling 

Ziaja dla Ciebie 
18,70 zł

Galaretka  
myjąca 
Ziaja  
dla Ciebie 
12,90 zł

Zestaw 
lakierów  
do paznokci 
KiK  
19,99 zł

Czekoladki  
z nadzieniem 

miętowym 
107 g  
Dealz    

5 zł

Powieść  
„84 000”  
Księgarnie 
Świat Książki   
36,90 zł

Bluzka  
KiK   
59,99 zł

Już myślisz  
o pozbyciu się z szafy 

grubych ubrań?  
Pamiętaj, że dzisiejszy 

słoneczny, ciepły dzień już jutro 
może być tylko wspomnieniem, 

bo sypnie mokrym śniegiem. 
Dlatego miej pod ręką 
ciepłą kurtkę i czapkę!

Ciastka maślane 
w puszce 454 g 
Dealz   
10 zł

Bluzka  
Pepco  
29,99 zł 

dla urody

Bluzka  
KiK   
59,99 zł

Woda 
toaletowa 

Playboy  
40 ml 
Dealz
10 zł

Woda toaletowa Playboy 
40 ml 
Dealz
10 zł




