F E B R U A R

-

M A R E C

2 0 2 0

M A G A Z I N

i
k
s
m
Zi jb
va

Šport in prosti čas

GREMO
V GORE

Moda za otroke

ZIMA
Šic, šic
izza ovinka!

MODA
ZANJ
Poigrajte se z
nenavadnimi
kontrasti.

DAN
ŽENA
Ženske vodijo svet.

MODA ZANJO
Na zimskih zmenkih očarajte z ognjeno eleganco.
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UVODNIK

UVODNIK
S POLNO PARO NAPREJ

V

začetku leta sem si nalašč vzela nekaj časa zase. Da po velikem prazničnem živ-žavu
napolnim baterije in začrtam nove cilje, kaj vse si želim doseči v prihodnjih mesecih. In
verjemite mi, izkazalo se je za zelo dobro odločitev. V času, ko nenehno hitimo, imamo
neprestano občutek, da le dohajamo svet, ki drvi mimo nas. Vsega se lotimo priložnostno,
dan za dnem, in preprosto ne uživamo več v pričakovanju vsega lepega, ki nas čaka na
poti.
Včasih pač moramo pritisniti na pavzo. Da zadihamo in odpremo oči vsem prekrasnim
majhnim priložnostim, ki nam in najdražjim polepšajo dan. Že prihajajoči tedni prinašajo
številna praznovanja, ki bodo obarvala tudi ulice Europarka. Pustovanje, valentinovo,
materinski dan … Za vsakega se nekaj najde. Privoščite si kratek oddih od vsakdana in
odkrijte njegovo čarobnost. Tako boste lažje pognali s polno paro naprej!
Simona Mandl,
center managerka

Vsebina
Poigrajte se z nenavadnimi
kontrasti.

06
MOŠKA
MODA
ŽENSKA
MODA

VALENTINOVO
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Očarajte ga z ognjeno

Zapeljivost brez

eleganco.

meja

UVODNIK

POSLOVALNI
ČAS:

3

NASLOVNICA
Stajling na naslovnici:

ponedeljek–petek
sobota
nedelja

od 9. do 21. ure
od 8. do 21. ure
od 9. do 15. ure

LEKARNA
ponedeljek–petek
sobota
nedelja

od 9. do 19. ure
od 8. do 13. ure
Ne poslujejo.

BANKA NOVA KBM
ponedeljek–sobota
nedelja

od 9. do 18. ure
Ne poslujejo.

POŠTA SLOVENIJE
ponedeljek–petek
sobota
nedelja

od 9. do 19. ure
od 8. do 13. ure
Ne poslujejo.

EUROPARK MAGAZIN

PEEK & CLOPPENBURG
ponedeljek–sobota
nedelja

od 9. do 21. ure
od 9. do 15. ure

Izdajatelj: Europark, d. o. o., Pobreška cesta 18, 2000
Maribor • Poštni naslov: Pobreška 18, 2000 Maribor •
Glavna in odgovorna urednica: Simona Mandl • Priprava
besedil: AV studio • Grafična priprava: AV studio •
Fotografije: Bojan Mihalič, Shutterstock • Stilistka: Špela
Štamol • Maskerka: Jasna Kovačič • Pričeske: Frizerski
salon Estela • Tisk: Salomon, d. o. o. • Naklada: 151.000
izvodov • Distribucija: Media Terra, d. o. o.

Bunda Morgan Sportina 165 € / znižana
cena 99 € I Kapa Tommy Hilfiger Jeans

IZREDNI POSLOVALNI ČAS
sobota, 8. 2. 2020

365 59,90 € I Smučarska očala Alpina
Challenge 2.0 Hervis 79,99 € I Rokavice
Lazzarini Humanic 9,95 € I Lonček
Bamboo Cup 1001 dar 14,99 €

februar - marec 2020, številka 1

Ne poslujemo.

Opravičujemo se za morebitne napake v besedilih
oziroma za spremembe cen izdelkov, pa tudi zaradi
poznejših sprememb napovedanih dogodkov in
prireditev. Fotografije izdelkov so simbolične. Na straneh
z izborom izdelkov nekateri izdelki zaradi povečane
velikosti niso v sorazmerni velikosti z dejanskimi. Barvni
odtenki in videz izdelkov lahko odstopajo od dejanskega
stanja izdelkov. Dekoracija na fotografijah ni vključena v
ceno izdelkov. O lastnostih izdelkov se pred nakupom
pozanimajte pri označenem prodajalcu.
Cene, navedene v Europark magazinu, se zaradi znižanja
lahko razlikujejo od dejanskih.

Oblačila: Comma, nakit: Sten Time, stajling: Špela Štamol,
ličenje: Jasna Kovačič, foto: Bojan Mihalič.

TELEFONSKA ŠTEVILKA INFO. PISARNE:
02 320 82 10
E-POŠTA: marketing@europark.si
SPLET: www.europark.si

Maturantje, ste pripravljeni na
slavnostno noč?

14
MATURANTSKI
PLES
DAN ŽENA

KULINARIKA

12

18

Ženske vodijo

Ko brunch postane nova

svet.

tradicija.
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MODA ZANJO

ZIMSKI ZMENEK
V prefinjeni restavraciji ali na romantičnem sprehodu
po mestu. Očarajte ga z ognjeno eleganco.

L

jubezen je v zraku in ne moremo si po-

magati, da ne bi tudi v svoj zimski slog vključili kanček zasanjanosti. Kdo je rekel, da
mora biti zima dolgočasna. Izberite žametno bogate tone in takoj začutite toplino, ki

vajb

zimski

vas bo prevzela. Si upate izbrati prefinjeno
elegantno rdečo? Topli, mehki materiali se
odlično počutijo v barvni kombinaciji »ton-na-ton«, zimske pletenine pa bodo dodale
tisto piko na i, ki odlično poveže izbrani mo-

Na Instagramu deli
z nami svoj #zimskivajb.

dni slog. Pričarajte srčno romantiko, ki vas bo
spremljala še dolgo v pomlad.

DOLGI ZASANJANI SPREHODI PO ZIMSKI
IDILI BODO VELIKO BOLJ PRIJETNI S TOPLIM
ŠIK POKRIVALOM. ZA PRIDIH ELEGANCE, KI
DOPOLNJUJE GLAMUROZNI SLOG, POZABITE
NA PLETENO KAPO IN RAJE IZBERITE MODNO
KUČMO.

Klara nosi:
1 Puli COMMA 34,99 € I 2 Krilo COMMA 89,99 €
Plašč PROMOD 129,95 € I 3 Torbico PARFOIS
29,99 € I 4 Ogrlico PARFOIS 15,99 € I 5 Pokrivalo
Barts PEEK & CLOPPENBURG 39,99 € I 6 Obutev
PRINCESS 29,95 €

MODA ZANJO

5

Kapa TOM TAILOR DENIM

Hlače S.OLIVER 59,99 €

25,99 € / znižana cena 13 €

Uhani PARFOIS
6,99 €

Nogavice S.OLIVER
9,95 €

Pulover PEPE JEANS
85 € / znižana cena 59,50 €
Obutev Moonboot
OFFICE SHOES
139,95 € / znižana cena
83,95 €

ZIMSKI VZORCI

Plašč S.OLIVER 129,99 €

Majica Marx SPORTINA
19,99 €
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Nahrbtnik Guess
365 146 €

Hlače TOM TAILOR
DENIM 39,99 €

Pulover s kapuco
SUPERDRY 89,99 € /
znižana cena 62,99 €

Šal ORSAY 17,99 €

Bunda JONES 199,95 €

Obutev Polaris
HUMANIC 89,95 €
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MODA ZANJ

ZIMSKO UDOBJE

Pulover QS designed by
S.OLIVER 39,99 €

vajb

zimski

Na Instagramu deli
z nami svoj #zimskivajb.

Bunda PEPE JEANS 130 €

Šal PEPE JEANS
29,90 € / znižana cena 14,95 €

Jeans hlače Diesel XYZ
180 €

Alex nosi:
1M
 ajico Jack & Jones
Obutev Nike
HUMANIC 94,95 €

SPORTINA 12,99 €

2P
 ulover s kapuco TOM
TAILOR DENIM 29,99 €

3H
 lače TOM TAILOR
DENIM 49,99 €

4B
 undo S.OLIVER 119,99 €
5O
 butev Diesel XYZ 250 €
6N
 ahrbtnik Guess 365 81 €

MODA ZANJ

BARVE
ZIME
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n
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Jakna GALILEO 234,99 € /
znižana cena 140,99 €

Zima je lahko živahna in dinamična.
Poigrajte se z nenavadnimi kontrasti.

Šal Cashmink
PEEK &
CLOPPENBURG
19,99 €

Č

asi, ko so zimo zaznamovali monoto-

ni umirjeni toni, so že zdavnaj mimo! Stopite v hladno jutro brez zavor in obarvajte
svoj dan po svoje. Živahne, močne barve
s karakterjem ustvarjajo popolno paleto,
s katero se lahko vsak dan poigrate. Ne
omejujte se s pravili. Preprosto izberite en
glavni kos, ki vam je še posebej všeč (mi,
recimo, obožujemo udobne kapucarje v
sončno oranžnih odtenkih) in ga dopolnite s kontrastnimi barvami, v katerih se

Srajca SUPERDRY
69,99 € / znižana cena
35,99 €

dobro počutite. Najbolj kul trend je samozavest, ki se zlije s samosvojim slogom.

Hlače S.OLIVER BLACK
LABEL 59,99 €

Pulover TOM
TAILOR 29,99 €
Rokavice Eem PEEK
& CLOPPENBURG
49,99 €
Pokrivalo Bugatti
PEEK & CLOPPENBURG
49,99 €

7

Obutev Tommy Hilfiger
OFFICE SHOES 159,95 €
/ znižana cena 63,95 €
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NOVICE IN NOVOSTI

NOVICE IN NOVOSTI
L'OCCITANE

Poglej češnjico in se ji nasmej
Nova L'occitanova Eau de Toilette Happy
Cherry prinaša sončno igrivost, ki že kar diši
po pomladi. Nežna iskriva dišava izžareva
veselje, ki ga občutimo ob vedno daljših
dneh. Igrivo stekleničko je oblikovala pariška
umetnica Iris de Moüy, v njej pa je ujeta cvetno-sadna harmonija, obogatena s cvetno
vodico češnjevih cvetov in izvlečkom višnje
iz Luberona.
VA BENE CAFFE

MORELA

Izberite svoja očala za 0 €
Iščete modna očala po dostopni ceni? V
optiki Morela so za vas pripravili bogat izbor
ročno izdelanih kakovostnih očal iz kolekcije 2019-2020. V ceni so že vključena tudi
stekla z antirefleksnim slojem, 100-odstotno UV zaščito ter zaščito proti udarcem in
praskam. Z receptom (ZZZS naročilnico) so
vaša za 0 € doplačila.

dm drogerie markt

Izberite med več kot 100 dišavami
Še vedno iščete popolno darilo za valentinovo ali dan žena? V prodajalni dm vas
čaka več kot 100 dišav po vedno ugodnih
cenah. Obkljukajte vse dame na vašem
seznamu in nakupujte z nasmehom na
obrazu. Seznam vseh dišav, ki sodelujejo
v aktivnosti VEDNOUGODNO, si lahko
ogledate na spletni strani
www.dm-drogeriemarkt.si
BAMBINI

TOM TAILOR

Sladko veselje
Zakaj bi bila zima siva, če je lahko pisana in
razigrana! Pogrejte se s skodelico omamno
dišeče vroče čokolade z dodatkom pisanih
penic. Obljubimo, da vam bo sladko razvajanje takoj narisalo nasmeh na obraz. Cena: 3 €
LISCA

Pišite svojo modno zgodbo
Prišel je čas, da svojo garderobo osvežite z
novo TOM TAILOR kolekcijo pomlad-poletje.
Zasijte v novih oblačilih Tom Tailor, ki izžarevajo samozavest in udobje. Pričakajte prve
tople sončne žarke pripravljeni na vse.

Pripravljeni na igro v parku
Zima se še ni poslovila, obešalniki v trgovini
Bambini pa so že polni modnih in udobnih
spomladanskih jaken danske otroške blagovne znamke Name it. Izberite igrivo udobje
za vaše male sončke. Da bo igra na svežem
zraku še prijetnejša.
MASS

BIGG-R

Počutim se zapeljivo
Pride dan, ko se ne počutimo najbolje v
svoji koži. Na tak dan oblecite zapeljivo spodnje perilo, ki bo takoj dvignilo samozavest
in zbudilo ženstvenost. Za ženske, ki od
perila želijo več, je Lisca pripravila kolekcijo high-neck modrčkov, ki razvnamejo domišljijo in začinijo tudi najbolj dolgočasen
dan. Kombinirajte jih z zapeljivimi high-leg
hlačkami. Cena: modrček 52,90 €, hlačke
25,90 €.

Sproščeno v pomlad
Tudi gospodje cenimo udobje! Naj bo skok
v pomladne dni lahkoten in sproščen. Moška
polo majica in udobna trenirka iz nove
kolekcije je modna, a hkrati udobna izbira za
vsak dan. Tako za prve pomladne izlete kot
za lahkotno poležavanje doma.

Lahkotno po mestu
Tudi topla zimska obutev lahko pritegne pogled! Zakorakajte v zimsko idilo brez kompromisov med modnim in udobnim. Širok nabor
zimskih čevljev v Massu vas bo obul za vsako
priložnost.

NOVICE IN NOVOSTI

SENSILAB

Projekt XS se začne danes
V Sensilabu predstavljajo WATEROUT EXTREME, novi okusen napitek v liniji dopolnil za
hujšanje SlimJOY. Napitek, na katerega zaprisega tudi Natalija Verboten, prinaša rezultate,
o katerih ste sanjali že leta! Privoščite si večmesečni paket izdelkov in prihranite do 60
odstotkov, člani kluba Sensilab pa prejmejo
še dodatnih 10 odstotkov popusta.

BAGS&MORE

NOVO: Calvin Klein torbice in dodatki
Calvin Klein zdaj tudi v Bags&More! Navdušeni boste nad elegantnimi ženskimi torbicami, nahrbtniki in denarnicami, ki jih krasi
logotip CK. Trendovska galanterija, izdelana iz
vrhunskih materialov, ostaja v svojem bistvu
elegantna in uporabna – za ženske, ki želijo
modo nositi, a se ji ne podrediti.
365

HERVIS

Ugoden najem smuči za vso družino
Smučate samo nekajkrat letno, želite vedno
odlično pripravljene smuči ali jih preprosto
nimate kam shraniti? Izberite najem smuči!
Je preprosta, fleksibilna in idealna rešitev
za krajše oddihe. Dnevni najem že od 11,99
€, sezonski najem otroških smuči pa že od
59,99 €. Zdaj tudi na novi lokaciji – na Pohorju pri vzpenjači.
NEW YORKER

BABY CENTER

Pust nasmejanih ust
Popeljite svoje malčke v svet domišljije ter
jih za nekaj dni spremenite v prave pravljične
junake in like iz risanih serij. Maske in kostumi
vas že čakajo v Baby Centru! Pozabili niso niti
na pustne dodatke, lasulje in komplete ličil
v številnih barvnih kombinacijah, s katerimi
boste ustvarili pravo pustno vzdušje.

9

Ples v dežju
Tudi deževen dan je lahko povsem zabaven.
Kdaj ste nazadnje zbudili otroka v sebi in se
poigrali v dežnih kapljicah, ki božajo nasmejana lica? Pozdravite pomlad s sproščenim
plesom v dežju. Oblecite dežni plašč Tommy
Hilfiger iz pomladne kolekcije in pozabite na
vse skrbi.
PROMOD

Sladka pomlad
S prvimi sončnimi žarki se vračajo sveže
barve, ki prinašajo željo po dogodivščinah in
okusnem sladoledu. Najdemo jih na prijetno
toplih puloverjih, lahkotnih romantičnih oblekah, ultra kratkih in bermuda hlačah. Izberite
svoj odtenek in si posladkajte dan!
ART

THE BODY SHOP

Moč konopljinega olja
The Body Shop konopljina krema za roke je
med najbolj priljubljenimi izdelki za nego rok,
saj ima konopljino olje izjemno vlažilno moč,
zato krema za roke učinkovito navlaži tudi
najbolj suho kožo. The Body Shop konopljina
kolekcija nudi vlažilno nego od pet do glave
za najbolj zahtevno kožo!

Že sanjamo o pomladi
Pomlad prinaša bogato pastelno paleto barv
tudi v prodajalno Promod. Izberite med čudovitimi barvami modnih in udobnih puloverjev,
narejenih iz prijetnih materialov. Ovijte se v
lahkotno mehkobo in pričakajte toplejše dni z
zasanjanim nasmehom. Cena: že od 29,95 €

Čudovita si
Z majhno pozornostjo iz prodajalne Art
pričarajte ljubljeni osebi čudovit dan žena.
Izdelajte voščilo s pripisom »Čudovita si«,
dodajte kakšen cvet za srečo ali ji poklonite majhno pozornost v mošnjičku. Cena:
mošnjiček 0,95 €, dekorativno cvetje 2,59 €,
motiv iz lepenke 0,57 €, modelček za piškote
1,01 €.
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VALENTINOVO

ZAPELJIVOST
BREZ MEJA

Šopek
CVETLIČARNA
PARK
Cena po
povpraševanju.

Kristalna kozarca za penino
Rogaška (2 kosa) AMADEUS
59,90 €

Pričarajte si popoln praznik zaljubljenih z
igrivimi predlogi.

S

te v paniki, kako za valentinovo pričarati popolno

romantiko? Ne potrebujete veliko: pripravite vajino

Maslo za telo jagoda
200 ml THE BODY
SHOP 17,50 €

Rdečilo za
ustnice KissKiss
Matte GUERLAIN
MÜLLER 39,69 €

najljubšo glasbo, skupaj skuhajta omamno večerjo
ali na skrivaj organizirajte izlet v neznano (ki seveda
vodi na kraj, kjer sta se prvič poljubila). Za sladko razvajanje in majhne pozornosti, ki bodo dan naredile
zares popoln, pa smo pripravili še zapeljiv izbor izdelkov.
Darilni set CHLOÉ Love Story
parfum in losjon za telo
MÜLLER 92,49 €

Uhani ZLATARNA CELJE 424 €
Prstan ZLATARNA CELJE 512 €

Presenetite svojega valentinčka s prikupnimi čajnimi vrečkami v obliki srca.

ČAJNE VREČKE

Napolnite jih s svojim najljubšim čajem in podarite dišeče razvajanje.

Modrček LISCA 34,90 €
Spodnje hlače LISCA 16,90 €

m
a
s
i
d
e
r
a
N
1 F ilter vrečke MÜLLER 1,79 €
2Č
 aj neskončna ljubezen CHAI
100 g 4,90 €

3 L eseni srčki ART 22,28 €

park

diyeuro

Na spletni strani europark.si
prenesi PDF navodila in deli z
nami svoj #diyeuropark.
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DAN ŽENA

ŽENSKE
VODIJO SVET
Darila za ženske, ki zmorejo vse …
in še več!

L

epo je biti ženska, še lepše pa je odkriti

moč svoje ženskosti. Drage dame, ob dne-

Skodelica za kavo Polona Polona
MLADINSKA KNJIGA 22,90 €

Knjiga Ingrid Divković:
Knjiga za divjo žensko MLADINSKA
KNJIGA 19,99 €

vu žena si postavite cilj – vsak dan si povejte, na kaj ste pri sebi ponosne ter postanite

Paleta senčil
Makeup
Revolution
dm drogerie
markt 14,99 €

še bolj močne in samozavestne kot dan
prej. Pravijo, da ženske vodijo svet, mi pa
verjamemo, da ga tudi vrtijo v pravo smer.
Naj bo nebo meja. Uresničite vsak svoj cilj
in si privoščite zasijati v vsej svoji lepoti.

Lepotni paket Vrtnice (mleko za telo, gel
za prhanje in toaletna vodica roll-on)
L’OCCITANE 60,50 €
/ brez darilne škatle 58 €

Darilni set Calvin Klein Euphoria
dm drogerie markt 44,99 €

Mleta kava
Escobar #Kjut vajb
BAGS&MORE
3,95 €

Patricija Pisar,
prodajalka v prodajalni
Pandora

Prstan PANDORA
39 €

Pametna ura
Michael Kors
BIG BANG
369,99 €

13
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MATURANTSKI PLES

GAUDEAMUS IGITUR
Maturantje, ste pripravljeni na slavnostno noč nepozabnih spominov?

Č

as je, da zablestite! Na dan, ko tudi simbolično zakorakate v odraslost, si

pričarajte svojo pravljico v kateri boste pisali tisoč in en spomin. Vzemite si čas
in izberite popolno obleko, pri čemer pazite na udobje. Saj nameravate v njej
preplesati cel večer, kajne? Podobno velja za čevlje. Mlade dame, če niste navajene hoje v petah, izberite nizke čevlje, v katerih boste suvereno zakorakale v svojo
popolno noč.
Suknjič Selected PEEK &
CLOPPENBURG 129,99 €

Srajca 7CAMICIE 79,90 €

Hlače Selected PEEK
& CLOPPENBURG
69,99 €

Metuljček 7CAMICIE 19,90 €

Obutev Pat Calvin
HUMANIC 69,95 €

WWW.EUROPARK.SI
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MATURANTSKI PLES

Tobica Love

15

Moška ura

Moschino

Paul Hewitt

HUMANIC

STEN TIME

190 €

249,90 €

Obutev Guess 365
135 €
Manšetni gumbi
7CAMICIE 29,90 €

Zapestnica Brosway
STEN TIME 84 €

Obleka ORSAY 55,99 €

ZASANJANA KLASIKA ALI DRZEN
HOLIVUDSKI GLAMUR? TUKAJ NI
PRAVILNEGA ODGOVORA, ZATO
LE POGUMNO IZBERITE SLOG,
KI VAM JE PISAN NA KOŽO. NE
POZABITE VKLJUČITI MODNIH
DODATKOV, KI ODRAŽAJO VAŠO
RAZIGRANO MLADOST.

Zapestnica Brosway STEN
TIME EXCLUSIVE 66 €

Verižica Brosway STEN
TIME EXCLUSIVE 66 €

Alex nosi:
1 Obleko GALILEO 331,81 €
2 S rajco GALILEO 41,36 €
3K
 ravato GALILEO 21,99 €
4O
 butev Rieker MASS 89,99 €

Klara nosi:
1O
 bleko Jake’s PEEK &
CLOPPENBURG 99,99 €

Jopa ORSAY

2T
 orbico Tamaris HUMANIC

39,99 €

29,95 €

3Z
 apestnico Brosway
STEN TIME EXCLUSIVE 83 €

4V
 erižico Brosway STEN TIME
EXCLUSIVE 83 € (en kos)

Torbica
PARFOIS
22,99 €

5P
 rstan Brosway STEN TIME
EXCLUSIVE 48 €

6O
 butev Steve Madden
HUMANIC 120 €

Obutev
PRINCESS
19,90 €

16
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ČAS ZA
MAŠKARE
Preženimo zimo od vrat do vrat.

Set za izdelavo obročev
za lase Ses MÜLLER 9,49 €
Bela maska metuljček za
oči Hobby Fun ART 3,38 €

P

Rokavice za okostnjaka,
otroške ali za odrasle
INTERSPAR 5,99 €

rihaja čas razigranih in nagajivih ma-

škar. Že veste, kaj boste letos za pusta?
Uživajte v igri vlog in se z nekaj domišljije
preobrazite v najbolj čarobno, navihano
ali prikupno strašljivo masko. Izjemne kostume poiščite v naših trgovinah, najbolj
izvirni pa se lotite izdelave kar v domači
ustvarjalnici. Ne pozabite na zabavne dodatke in pisane maske.
Barve za obraz in knjiga za poslikave
Snazaroo ART 15,99 €

Herojska maska Power
Rangers MÜLLER 12,99 €
Otroški kostum ledena
princeska, velikost od 110 do
140 cm INTERSPAR 24,90 €

Tadeja Hren,
poslovodja v prodajalni
ART

Čopiči za poslikavo
obraza Snazaroo
ART 9,69 €

Klobuk BABY CENTER
8,99 € (kos)
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TACOS

PLATA MEXICO
Družabno jutro še bolje steče,
ko nekaj dobrega piknemo. Na
mehiški plošči vam bodo postregli
mešane ocvrte jedi in dve mali
mešani solati. Primerno za še
posebej začinjene pogovore.
Cena: 19,80 €

TETA FRIDA

BABIČINA TORTA
Naj zadiši po domačem. Božanska
kombinacija karameliziranih
jabolk, kreme iz bele čokolade
in mandljevega biskvita vas bo
ponesla v popolnoma novi svet.
Cena: 3,50 €/kos

KULINARIKA

ZIMSKI
BRUNCH
Naj se vikend začne z dobrotami in prijetnim
druženjem.
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vsako sredo od 14. do 19. ure

Ekološko pridelana živila in naravni
izdelki slovenskih ponudnikov.

Ponudnik

Ekološka
kmetija Bezjak

S

prehodite se mimo pestre izbire domačih naravnih izdel-

kov, naravne kozmetike, kakovostnih olj, sezonskega sadja,

O

božujemo jutra brez obveznosti. Še posebej, ko se

spreobrnejo v dolgo druženje s prijatelji. Preskočite zajtrk in

čajev in zelišč, sveže in vložene zelenjave ter mesnih in pekovskih izdelkov. Pridite tudi po nasvet in pomoč.

se dogovorite za brunch – pozni zajtrk, ki se razpotegne vse
do kosila (»breakfast + lunch«). Bistvo bruncha je okusno
pripravljena hrana in seveda razglabljanje o vsem, kar se nam
je med tednom zgodilo. Naj postane sobotna ali nedeljska
stalnica tudi vašega kroga prijateljev.

Al Capone

JAJČKA S SLANINO
Večna klasika je prava zvezda vsakega

Radič

Maslena buča

i
k
č
o
ripom

bruncha. Jajčka na oko s slanino in pisano
zelenjavo z žara na mizo prinesejo žarek
sonca. Dopolnite doživetje z domačim
kruhom iz krušne peči in sveže iztisnjenim
pomarančnim sokom.
Cena: 8,50 €
Ponev Tefal Talent Pro

P

BIG BANG 36,99 €

Serviete Paper – Design
1001 DAR 2,60 €

Solnica in poprnica
Cole & Mason 1001
Recept te čaka na

www.europark.si

DAR 22,95 €
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ŠPORT IN PROSTI ČAS

GREMO V
GORE
Ko zasnežena pobočja postanejo naše igrišče.

G

ore imajo v zimskih mesecih prav poseben čar. Zasneže-

ni vrhovi ustvarijo popolnoma novo pokrajino, ki vas bo pustila
brez besed. Ne pozabite na ustrezno toplo in nepremočljivo
opremo, dereze ter cepin. Na pot pa povabite tudi izkušenega
hribolazca, še posebej, če se na zimski gorski podvig odpravljate prvič. Ne marate adrenalina? Ostanite ob vznožju in se zabavajte ob številnih sproščujočih aktivnostih. Tudi postavljanje
snežaka ali kepanje je lahko odlična rekreacija.

Smučarske rokavice Colmar
HERVIS 104,99 €
Smučarska čelada z vizirjem
Uvex HERVIS 179,99 € / znižana
cena 119,99 €
Pohodne palice
Kilimanjaro La
Femme HERVIS
49,99 € / znižana
cena 29,99 €

vajb

zimski

Drsalke Peggy HERVIS 59,99 € /
znižana cena 39,99 €

Na Instagramu
deli z nami svoj
#zimskivajb.

Alex nosi:

Termo steklenica Domy
INTERSPAR 12,99 €

Dereze Veriga HERVIS
34,99 €

1 Jopo Icepeak TOMAS SPORT 79,99 € I 2 Bundo Icepeak TOMAS
SPORT 169,99 € I 3 Smučarsko spodnjo majico Icepeak TOMAS
SPORT 32,99 € / znižana cena 26,40 € I 4 Pohodne palice Kilimanjaro
Ultimate HERVIS 59,99 € / znižana cena 39,99 €) I 5 Sončna očala
Benger HERVIS 39,99 € / znižana cena 27,99 € I 6 Obutev Icepeak
TOMAS SPORT 109,99 € / znižana cena 76,99 €

DARILA ZA MAMI
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DARILA
ZA MAMI
Česa si mame najbolj želijo?

M

Toaletna torbica Pip Studio
BAGS&MORE 29,99 €

ir, spanje, dan brez obveznosti in

srečne otroke. To so odgovori, ki smo jih
prejeli, ko smo mame vprašali, kakšno darilo si želijo za materinski dan. Se želite zares

Blokec Paperblanks Papirnica
HARTIS 15,99 €

izkazati? Organizirajte tak dan, ki bo mami
segel naravnost v srce – pripravite bogat
zajtrk, pospravite za sabo in jo povabite na
druženje. Tako malo je treba, da mami narišete nasmeh na obraz. Za piko na i pa ji
podarite še majhno pozornost.
Skodelici za kavo AMADEUS 19,20 €

Dišeča sveča v kozarcu Heart&Home
INTERSPAR 19,90 €

Verižica Brosway
STEN TIME 60 €

Halja Bonatti SOCKS, 35,99 €

Nalivno pero Online Cristal s kristali
Swarovski Papirnica HARTIS 79,90 €

Maja Močnik Kočunik,
vodja poslovne enote
MLADINSKA KNJIGA

Knjiga Ti si najboljša mama
(Založba Karantanija)
MLADINSKA KNJIGA 9,90 €
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MODA ZA OTROKE

NAGAJIVA ZIMA
Šic, šic izza ovinka!

Z

ima je še posebej razigrana v otroških očeh. Kako pa naj ne bo, če se v soju

novozapadlega snega in lučk vse spremeni v čarobno pokrajino. Naj se navihanost odraža tudi pri izbiri oblačil. V zimski belini bodo najbolj izstopale močne
barve, ki jih uskladite z otrokovo osebnostjo. Naši mali sončki bodo preprosto
zasijali v toplih rumenih odtenkih sonca. Ne pozabite na tople dodatke – nepogrešljivi so za brezskrbno igranje zunaj.
Bunda OKAÏDI 59,99 € /
znižana cena 29,99 €

Pulover OKAÏDI
22,99 € / znižana
cena 16,10 €

Kapa OKAÏDI
11,99 €
Hlače OKAÏDI
14,99 € / znižana
cena 11,99 €

Šal OKAÏDI 11,99 €

Rokavice OKAÏDI 8,99 €

Obutev (št. 30) GEOX 71 €

e
k
č
i
Lis

MODA ZA OTROKE

Tresoči lisjak
Krištof BABY
CENTER 12,99 €

Kombinezon
Name it BAMBINI
Bodi Name it

79,99 € / znižana cena

BAMBINI 12,99 €

47,99 €

Termo nogavice

Grelna blazina Noah The Fox

SOCKS 4,40 €

SNEŽNE
VRAGOLIJE
SO
PRAVA
DOGODIVŠČINA, KI OTROKA POPELJE
V POPOLNOMA NOV DOMIŠLJIJSKI
SVET. BOSTE SKOČILI NA SANKE?
SESTAVITE ZGODBO, V KAJ VSE SE
LAHKO SPREMENIJO. DRVEČI SNEŽNI
AVTOMOBIL, ČAROBNEGA SAMOROGA,
NAJHITREJŠO KOČIJO NA SVETU? IGRA
BO ŠE BOLJ ZABAVNA IN POLNA SMEHA.

1001 DAR 24,95 €

Kapa OKAÏDI
9,99 €

Bunda OKAÏDI 44,99 €

Vitan nosi:
1 Srajco S.OLIVER 18,19 € I 2 Pulover
Name it BAMBINI 26,99 € / znižana cena
16,19€ I 3 Džins hlače S.OLIVER 25,99
€ I 4 Bundo OKAÏDI 54,99 € I

5 Obutev Sky Jordan BUZZ 64,99 € I
6 Lesene sani HERVIS 54 €

Majica OKAÏDI
6,99 €
Pulover OKAÏDI

Mila nosi:

17,99 €

1 Puli OKAÏDI 6,99 € I 2 Pulover Name it
BAMBINI 19,99 € / znižana cena 11,99 € I

Obutev Kidaloo MASS

3 Hlače OKAÏDI 17,99 € / znižana cena 8,99 € I
4 Bundo OKAÏDI 69,99 € / znižana cena 48,99 € I
5 Nahrbtnik MASS 19,99 € / znižana cena 15,99 € I
6 Obutev Emu Australia OFFICE SHOES 59,95 € /

35,99 € / znižana cena 25,19 €

znižana cena 35,95 €

Hlače OKAÏDI 17,99 € /
znižana cena 12,59 €
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UTRINKI DOGAJANJA

UTRINKI DOGAJANJA
NEPOZABNA LEGO DOGODIVŠČINA

L

eto 2020 smo v Europarku začeli z veliko

mero zabave in ustvarjalnosti. Največji Lego
festival doslej je obiskovalce navdušil s kar 15
velikanskimi 3D skulpturami iz Lego kock.
Sprehod po naših nakupovalnih ulicah vas je
tako v trenutku popeljal v svet domišljije, kjer
so vas med drugimi pozdravili kavboj Jelko
(Woody) in vesoljski ranger Ken Kozmoblisk
(Buzz Lightyear) iz risanega filma Svet igrač,
Darth Vader iz filmske sage Vojna zvezd,
priljubljeni rdeči dirkalnik Strela McQueen
(Lightning Mcqueen) ter mnoge živali. Priložnosti za fotografiranje je bilo veliko in veseli
smo, da ste si v tako velikem številu ogledali
razstavo ter pozirali s svojimi najljubšimi junaki.

Otroci so v času Lego festivala lahko skočili
tudi v Lego igralnico, kjer so v prijetni družbi
vrstnikov ustvarjali svoje veličastne mojstrovine iz legendarnih kock.

Več o dogajanju si oglej na

www.europark.si

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
13. 2. IN 14. 2. EUROPARKOV
VALENTINOV SEJEM

P

OD 3. 2. DO 9. 2. 2020
RAZSTAVA CVETJA

oiščite prikupna valentinova darilca za
zaljubljence in vse, ki jih imate rad. Sprehodite se po ulicah Europarka in odkrijte, kako
sladka in čarobna je lahko ljubezen. Več na
strani 11.

S

SOBOTA, 22. 2. 2020, OB 11., 13.,
16. IN 18. URI
ETNO PUSTOVANJE

S

likovita parada tradicionalnih mask vas
bo popeljala v pravo pustno vzdušje s kar
štirimi nastopi v enem dnevu. Z nami bodo
Zvončari in Koranti, prvič pa nas bodo
v Mariboru ob 11. in 13. uri nasmejali še
Butalci. Sladkali se bomo s krofi. Več na
strani 24.

prehodite se po cvetočem parku, ki
smo ga za vas pripeljali na ulice Europarka. Vdihnite pomlad in se naužijte svežine
cvetočih lepot. Več na strani 13.

SOBOTA, 15. 2. 2020, OB 11. URI
GLEDALIŠČE VEVERICE MICE:
PREDSTAVA JANKO IN METKA

K

do ne pozna pravljice o Janku in Metki? Pridite in se pridružite izjemni pustolovščini, kjer bomo skupaj pomagali premagati zlo! Po predstavi v izvedbi Družinskega
gledališča Kolenc se dobimo še v ustvarjalnici z našo Veverico Mico.

TOREK, 25. 2. 2020, OB 17. URI
OTROŠKO PUSTOVANJE S ČUKI

N

a najbolj razigranem pustnem plesišču
bomo rajali ob največjih hitih skupine Čuki.
Vabljene maske vseh starosti in oblik, sladkali se bomo z brezplačnimi pustnimi krofi!
Več na strani 17.
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DOGAJANJE NA OMREŽJU

DOGAJANJE
NA OMREŽJU
@europark_maribor
S kom se boste v @teta_frida danes
posladkali ob lončku tekoče ali
vroče čokolade?
Prava vroča čokolada je na voljo v
kar petih različnih okusih.

🍫

😍

@europark_maribor
Dom vaših najljubših blagovnih
znamk, ki ima vse, kar potrebujete in
si želite, je danes obsijan s soncem.
️ Kako bi pa vi opisali Europark?
Zaupajte nam v komentar. 🏻 

☀

👇

Sledi nam in soustvarjaj dogajanje
na družabnih omrežjih.

@europark_maribor
Stopite v raj čudovitih modnih
dodatkov in oblacil @promod
Dodajte svežino svojemu slogu.

🌸

@europark_maribor
V ponedeljek smo s srečnimi
nagrajenkami obiskali Jana na
njegovem domu v Strunjanu.
Druženje je bilo nepozabno,
prepričani smo, da bo za vedno
ostalo vsem v spominu.

💕

EUROPARK ZA VAS

KAJ PONUJAMO
Invalidom prijazne dostope

Avtobusne linije
(3, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20)

2600 brezplačnih, večinoma
pokritih parkirnih mest

Pošto Slovenije

Informacijsko pisarno Europarka

Bančne avtomate in banko

Parkirišča za družine
z otroki

Menjalnico in vračilo davka

WC za starše in otroke

Wireless internetno omreženost
nakupovalnega središča

Polnilno postajo za električna
vozila

Pridružite se nam na Facebooku.
www.facebook.com/Europark.Maribor

Sobi za previjanje
in dojenje otrok

Pridružite se nam na Instagramu.
www.instagram.com/europark_maribor

Defibrilatorje (v informacijski pisarni
Europarka, lekarni in Telekomu
Slovenije)
Lekarno

Ekološki otoček

Otroški park Čarobni svet
Prodajo vstopnic

KJE NAS NAJDETE
avtobusne linije
3, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20

Pridružite se nam na Snapchatu.
Darilne bone Desetak (lahko jih kupite
v informacijski pisarni Europarka ali
preko spleta na www.desetak.si)
Loterijo Slovenije
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