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Mikor mondhatja egy nő magáról, hogy sikeres? 

Valószínűleg akkor, ha életének különböző terüle-

tein eléri a kitűzött célokat. Ezáltal boldogság és elé-

gedettség sugárzik róla, mely a körülötte élőket is po-

zitívan befolyásolja. Mosoly tündököl az arcáról, és

nőiessége teljes pompában ragyog. 

A sikeres, céltudatos nő kiegyensúlyozott családi

életre és karrierre vágyik. Képes megvalósítani a ket-

tő összhangját, s ezáltal egyre többet és többet tud ad-

ni magából szeretteinek. 

Egy boldog nő természeténél fogva vágyik rá,

hogy nőiességét a maga teljességében megélje. Har-

monikus megjelenésével tudatja a külvilággal a benne

rejlő erőt és energiát. 

2012-es kollekciónkat olyan hölgyek számára ter-

veztük, akik nőiességüket professzionális keretek kö-

zött szeretnék kiteljesíteni. Számukra választottuk ki

Párizsban a jövő év káprázatos menyasszonyi ruháit,

és készítettük el báli-, koktél- és koszorúslányruha-

kínálatunkat. 

Nagy boldogságot jelent számunkra, hogy immár

9. éve 10 000 példányban jelentetjük meg magazi-

nunkat. 2012-es kiadványunk a teljesség igénye nél-

kül nyújt ízelítőt vadonatúj repertoárunkból, mellyel

hiteles és tiszta forrásai kívánunk lenni a legújabb

párizsi divattrendnek – formálva ezzel a női ízlésvi-

lágot.

Páratlanul gazdag kollekciónk megtekintéséhez lá-

togasson el a www.elizabethnardo.hu weboldalra,

vagy keressen fel bennünket személyesen!

Szeretettel: 

Elizabeth Nardo

A sikeres nő éve, 2012
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Amikor egy családba lánygyermek érkezik, a család
tagjai az első pillanattól kezdve a női létre készítik fel
az apróságot. 

A női lét teljességének igénye ugyanis a családi
mintákkal formálható leginkább. 

Gyermekként édesanyánk, és a körülöttünk élő nők
formálják egyéniségünket, határozzák meg későbbi
személyiségünket. 

A család összetartásának képességét, a finomságot,
az erőt, az eleganciát és mindazt, amit egy nőnek a
21. században is képviselni kell, tőlük tanuljuk. 

Észrevétlenül sajátítjuk el azt a tudást, amelyre a
későbbiekben nagy szükségünk lesz.

Felnőve aztán párkapcsolatainkban, majdani há-
zasságunkban és saját családunkban édesanyaként,
feleségként és sikeres, dolgozó nőként kamatoztat-
hatjuk megszerzett tudásunkat. Merthogy mindez
egyben jelenti a női létet, s azt, hogy ezeken a terüle-
teken összhangot teremtve tudunk sikeresek és bol-
dogok lenni, magunk körül pedig boldogságot terem-
teni.

A női létet – a maga teljességében – teremteni kell.
Minden pillanatban tenni kell érte. Olyan, mint a ki-
rakójáték: sok-sok apró elemből tevődik össze a cso-
dálatos kép. 

Egy figyelmes gesztus, egy stílusos kiegészítő
megjelenésünkhöz, egy kedves mosoly mind-mind e
teremtett női lét szerves része. 

Kedves ismerősöm nemrég szanatóriumban töltött
néhány napot. Ő mesélte, hogy az ott dolgozó nővé-
rek között volt egy feltűnően csinos, bájos középkorú
hölgy. Napfényt vitt a szobákba jelenlétével. Minden-
kihez kedves volt, mindig mosolygott. Nővéröltöze-
tében kirítt a többiek közül, finom sminkjével, ízléses
ékszereivel üdítő jelensége volt az intézménynek. 

Ahogy a példa is mutatja, bárhol, bármilyen körül-
mények között lehet valaki nőies és vonzó. A titok any-
nyi csupán, hogy tenni kell érte. Minden pillanatban.

MK 121–60
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Nagyestélyi, báli ruháink mellett minden évben nagy
figyelmet szentelünk azok számára is, akik a könnye-
debb, fiatalosabb divatot kedvelik.

A szalagavatók, gólyabálok időszakában egyre
több ifjú hölgy keres fel minket, hogy megtaláljuk a
számukra legideálisabb összeállítást. Kiemelten fon-
tosnak tartjuk, hogy a fiatalabb generációt megismer-
tessük az elegáns, nőies megjelenés alapköveivel. 

Bízunk benne, hogy egyéniségük kihangsúlyozá-
sával és figyelembevételével sikerül olyan ruhát ta-
lálnunk számukra, melyben magabiztosnak és ele-
gánsnak érzik magukat.

Változatos anyag-, szín- és fazonkínálatunkkal a
legkülönlegesebb, legváltozatosabb egyedi koktélru-
ha-kollekciót kínáljuk vásárlóinknak.

Koktélruha, 
az egyéniség divatjakkok
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Hitvallásom:

Minden ember, egy egyszeri, megismételhetetlen csoda. Hiszem,
hogy az embereknek nem szabad leértékelniük saját értékeiket,
és nem szabad hagyniuk, hogy ezt mások megtegyék. Min-
denkiben ott van a szépség, s ha ezt felfedezi magában, megtalálta
a csodát. Szeretném, ha Te is megkeresnéd saját egyéniségedet
és stílusodat, s nem hagynád, hogy elvesszél a szürke tömegben.
Legyél önmagad!

Elizabeth Nardo

Mesterfodrász: Körző Krisztina, 20/991-6999
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Fotó: Dékány Zsolt, 30/319-9550, www.dekany.hu Design: Merko Kft., Merényi Tamás, 70/319-0340
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Külön köszönet a Hotel Kikeletnek
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Új márka az 
Elizabeth Nardotól:
Broadway a hétköz-
napok eleganciája !
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Az Elizabeth Nardo Fashion House a régióban kurió -
zumnak számító szolgáltatással bővítette repertoárját. 

A ruhák tervezése és elkészítése mellett személyre
szóló, egyedi szolgáltatást kínálunk vásárlóink szá-
mára.

Ezt a szolgáltatáscsomagot Styling for you névre
kereszteltük, ami annyi tesz, mint személyre szabott
stílustanácsadás, összhangteremtés és igény esetén
hétköznapi, illetve alkalmi ruhák, ruhatárak tervezése
és elkészítése. Vendégeink számtalan alkalomra – így
üzleti megbeszélésekre, baráti találkozókra, családi
eseményekre is – illő egyéni öltözéket terveztethetnek
maguknak.

Divatházunkban több mint 1000 féle méteráruból
válogathatnak a hölgyek, hogy segítségünkkel egyéni
elképzeléseiket, helyben működő professzionális var-
rodánkban valósíthassuk meg.

Styling, vagyis stílustanácsadó szolgáltatásunk so-
rán Elizabeth Nardo divatszakértő segítségét vehetik
igénybe a vendégek, akik a számukra legelőnyösebb
megjelenés fortélyaival ismerkedhetnek meg.

Olyan hölgyeket várunk, akik számára fontos,
hogy mind a hétköznapokon, mind pedig jeles alkal-
makkor megőrizzék nőiességüket és egyéniségüket. 

Mert a stílusteremtés mindezt jelenti. 
Vadonatúj szolgáltatásunkról részletes információ -

kat talál a www.stylingforyou.hu weboldalon.

Styling for you 
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Smink: Mátics Brigitta, 30/359-9995
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Ékszer: Amulett ékszer, Pécs, Irgalmasok utcája 3.
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Hagyományainkhoz híven idén is elkészítettük 2012-
es báliruha-kollekciónkat.

Egyedi tervezésű ruháink az egyéniség és a női
szépség kihangsúlyozását hivatottak kiemelni. 

Több mint 1000 féle méterárunkból számtalan va-
riációban tudjuk megvalósítani vendégeink elképze-
léseit. 

Az őszi időszaktól egészen a tavaszig tartó báli
szezon remek lehetőséget nyújt a hölgyek számára,
hogy nőiességüket kihangsúlyozva, egy-egy jeles tár-
sasági esemény középpontjává váljanak. 

Elegáns megjelenésükkel rangot és tiszteletet ad-
nak az eseménynek és a jelenlévőknek.

Elizabeth Nardónál szakszerű, profi segítséget
kaphat minden bálba készülő hölgy, hogy önmagából
a legtöbbet kihozva tündökölhessen élete párja olda-
lán. Egy rá méltán büszke és elegáns férfi oldalán. 

Báli elegancia
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Báli ruhák
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 Fehérneműk nagy választékát kináljuk

minden méretben

 Méretes varrás nagy méteráru-

választékunkból

 Egyedi elképzelések megvalósítása

 Alkalmi cipők

 Öltönyök méretes varrása

 kiegészítők, bizsuk, stólák
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 Klimatizált nagyterem
 Kemencés étterem
 Fedett terasz
 Kerthelyiség
 Borospince
 Grátisz nászszoba
 Panzió

ORFŰ–LIPÓC
Telefon: 72/498-459
www.racztanya.hu
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Évek óta sokat foglalkozunk az élet különlegesnek
mondott, megszokottól eltérő momentumaival. Rend-
kívül fontosnak érezzük ugyanis, hogy mindannyiunk
életében legyenek különleges percek és órák, melyek
felülemelnek a mindennapokon. 

Divatházunk elkötelezett híve az igény kialakítá-
sának, melynek birtokában mindenki számára fontos-
sá válik az ünnep. A tisztelet megadása önmagunk és
a környezetünkben élők számára az élet szerves része.
Ezt a tiszteletet ünnepi alkalmak rendezésével tudjuk
a legteljesebben kifejezni. Ilyenkor minden más egy
kicsit, mint a hétköznapokon. Szebb és teljesebb. 

Ezekből a pillanatokból építkezünk életünk során,
ez az, amire szívesen emlékezünk vissza.

Miért ne tennénk saját és szeretteink életét teljeseb-
bé és örömtelibbé néhány egyszerű momentummal? 

Eleink – noha szerényebb körülmények között él-
tek is – tudták, hogyan kell megadni a módját egy-
egy kivételes alkalomnak. Ünneplőruháikat kikemé-
nyítetve, fehér abroszt terítve, családjuk körében
ültek meg örömet és bánatot egyaránt.

Hagyatékukat továbbvive a mi feladatunk az ün-
nep fényének újrateremtése. 

E meghitt pillanatokban egy kedves mosollyal, egy
jó szóval észrevétlenül újrateremthetjük emberi kap-
csolatainkat – megerősítve ezáltal önmagunkat is.

Döntéseinket ugyanis egy jól működő kapcsolat-
ban aszerint hozzuk meg, hogy mely cselekedetünk-
kel adhatjuk a legtöbb jót a másik számára. Abban a
pillanatban, amikor ugyanezt kapjuk vissza környe-
zetünktől, biztosak lehetünk benne, hogy emberi kap-
csolataink a lehető legjobban működnek. 

S hogy mi mindent tehetünk párkapcsolatunkért,
közös boldogságunkért, kiderül további cikkeinkből.Ü
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A nőies megjelenés kortól és testalkattól független.
Minden nőben ott rejlik a vágy, hogy csodálatra mél-
tónak és szépnek lássák. Ezt a vágyat, a bennünket
felkereső örömanyák számára professzionális színvo-
nalon tudjuk kielégíteni.

Vadonatúj tervezésű, változatos ruháinkban min-
den örömanya teljes fényében ragyogva tündökölhet
gyermeke nagy napján.

Rövid és hosszú szoknyás fazonjaink, kosztümje-
ink gazdag kínálatával minden igényt kielégítve tud-
juk megvalósítani vendégeink elképzeléseit. Saját
 tervezésű ruháinkat méretre szabjuk. Az egyedi el-
képzelésekkel érkező örömanyák számára szakembe-
reink segítségével, helyben működő varrodánkban
készítjük el a megálmodott darabokat.

Bízzunk önmagunkban, nőiességünkben valamint
a bennünk rejlő lehetőségekben. Higgyük el, megéri!

Az örömanya eleganciája

Ö
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Az oldalpáron lévő modelleket 
édesanyáknak ajánljuk



Pécs, Siklósi út 22. Telefon: (72) 222-378
Bonyhád, Dózsa Gy. u. 2/B. Telefon: (74) 453-861
Dombóvár, Ady E. u. 46. Telefon: (74) 464-722

www.drpadlo.hu

Ahol az árak 
a földön járnak!

Kedves ifjú pár!

Gratulálunk döntésetekhez, és kívánjuk, hogy életetek min-
den percében vegyen körül benneteket a szeretet, az egész-
ség és a jólét!

Kívánjuk, hogy megálmodott életetekhez álomotthonoto-
kat megvalósíthassátok.

A Dr. Padlónál felkészült szakembereink széles és bőséges
árukínálattal állnak rendelkezésetekre, legyen szó akár a pad-
ló burkolásáról, vagy a megfelelő függönyök, drapériák vagy
kiegészítők kiválasztásáról.

Segítünk, hogy a közös lakásotok, házatok a közös 
otthonotokká váljon.

DR. PADLÓ

a parketta és a szőnyeg országa!
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Egyenesen a divatvilág fővárosából, Párizsból ren-
deltük meg 2012-es menyasszonyi ruháinkat, melye-
ket a sokszínűség jellemez.

Miss Paris márkájú ruháinkat a változatosság és az
egyediség jegyében választottuk ki leendő menyasz-
szonyaink számára.

A legújabb trendeknek megfelelően a klasszikus
fehér mellett az ezüst és a fekete-fehér kombinációjú,
egészen különleges összeállítások is megtalálhatók
kínálatunkban.

Divatházunk páratlanul gazdag ruhakollekciója le-
hetőséget biztosít vásárlóinknak, hogy egyéniségük-
nek és elképzeléseiknek megfelelő ruhákat találjanak
maguknak.

COL 124-27
Pá
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sakPárizs, csak Neked!

MK 121–07
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DS 122-21

MK 121-38
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MK 121-09

MK 121-20
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MK 121-08

MK 121-53
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YJF 125-33

Boldogság!
Mindannyian erre vágyunk, ezt keressük.
De vajon hogyan érhető el?

Bizonyára te is szeretnél segíteni ismerőseidnek, barátaid-
nak. Számomra is fontos, hogy az Elizabeth Nardo stílus -
magazin olvasóihoz eljuttassak olyan gondolatokat, amik
hozzásegítik a sikeresebb, boldogabb élethez.

Ezért ajánlom figyelmedbe L. Ron Hubbard, „Az út a boldog -
sághoz” című könyvének alább idézett egyik fejezetét.
A könyv vel megajándékozunk divatházunkban, ha te is sze-
retnéd elolvasni és eljuttatni barátaidhoz.

Így módodban áll megmutatni az utat egy kevésbé veszélyes
és boldogabb élethez!

Jó utazást kívánok a boldogság felé vezető úton:

Elizabeth Nardo

Ajánló!Ajánló!

14. LÉGY MÉLTÓ A BIZALOMRA!

Ha az ember nem lehet biztos a környezetében lévők megbízhatóságá-
ban, akkor ő maga van veszélyben. Ha cserbenhagyják azok, akikre szá-
mít, élete rendezetlenné válhat, és még saját túlélése is veszélybe kerül-
het.

A kölcsönös bizalom az emberi kapcsolatok legszilárdabb építőköve.
Nélküle az egész építmény összeomlik.

A megbízhatóság rendkívül nagyra becsült érték. Ha valakiben megvan,
értékesnek tekintik. Ha elveszítette, értéktelennek tarthatják.

Az embernek arra kell késztetnie a körülötte élőket, hogy legyenek meg-
bízhatóak, és érdemeljék ki a bizalmat. Ezáltal sokkal értékesebbé vál-
nak majd mind maguk, mind mások számára.

14-1. Tartsd meg adott szavad!

Amikor valakit valamiről biztosítunk, ígéretet vagy esküt teszünk, azt
valóra is kell váltanunk. Ha azt mondjuk, hogy meg fogunk tenni vala-
mit, akkor tegyük is meg. Ha azt mondjuk, hogy nem fogunk megtenni
valamit, akkor ne tegyük meg.

Az ember másik iránti tisztelete nem kis mértékben azon alapul, hogy
az illető megtartja-e a szavát vagy sem. Még magukat a szülőket is meg-
lepné például, hogy mennyit veszítenek becsületükből gyerekeik sze-
mében, amikor nem tartanak meg egy ígéretet.

A szavatartó emberekben megbíznak, és felnéznek rájuk. Azokra, akik
nem tartják meg a szavukat, úgy tekintenek, akár a szemétre. Akik meg-
szegik a szavukat, gyakran soha nem kapnak még egy lehetőséget.

Aki nem tartja meg a szavát, hamarosan mindenféle „biztosítékokba”
és „megszorításokba” belegabalyodva, azok csapdájába esve, sőt mi
több, a másokkal való normális kapcsolatoktól elzárva találhatja magát.
Nincs tökéletesebb önszáműzés a társak köréből, mint amikor valaki
nem tartja meg az ígéreteit.

Soha nem lenne szabad megengednünk, hogy valaki könnyelműen adja
a szavát. És ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy ha valaki ígéretet tesz, azt
tartsa is meg. Saját életünk nagyon rendezetlenné válhat, ha olyan em-
berekkel próbálunk társulni, akik nem tartják meg ígéreteiket. Ez nem
olyasmi, amit félvállról vesz az ember.

A BOLDOGSÁGHOZ VEZETŐ ÚTON SOKKAL KÖNNYEBB OLYAN
EMBEREKKEL UTAZNI, AKIKBEN MEGBÍZHATUNK.
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A kulcsszó: érzelmi biztonság. 
Mi, nők érzékenyebbek vagyunk, mint a férfiak.

Érzékenységünkből adódóan pedig állandó megerő-
sítést, bizonyítást várunk életünk párjától, hogy még
mindig ugyanúgy rajong értünk, mint kapcsolatunk
elején. Biztonságra vágyunk. Arra, hogy tudjuk, a fér-
fi számára csak mi létezünk, és fontosak vagyunk ne-
ki, szüksége van ránk.

Egy dolgot azonban tudnunk kell. Amikor megszü-
letünk, szüleink feltétel nélküli szeretettel vesznek
körül minket, s ez a vér szerinti kapcsolat egész életen
át megmarad. Tenni persze ezért is kell, de természe-
ténél fogva nem hasonlítható egymáshoz a szülő-gye-
rek, férfi-nő kapcsolat.

Utóbbi teremtett kapcsolat két ember között.
S mint minden teremtményt, gondozni és ápolni kell.
Mindennap építeni kell, éreztetni a másikkal, hogy
ugyanolyan fontos számunkra, mint korábban. A nő
számára ezek apró figyelmességek, nüansznyi jelek
formájában nyilvánulhatnak meg. Egy bók, egy elis-
merés megújult energiával képes feltölteni a szebbik
nemet. Éreztessük a másikkal, hogy figyelünk rá,
hogy érdekel minket, mi történik vele. 

Szeretjük érezni, hogy nők vagyunk. Hogy előre-
engednek az ajtón, hogy gentlemanként bánnak ve-
lünk, tisztelnek minket.

Törekedjünk rá, hogy mindennap valami apró fi-
gyelmességgel kifejezzük érzéseinket. Barátnőm férje
a minap tankolni ment. Hazatérve egy apró szív alakú
csokoládét hozott feleségének a benzinkútról. Hát ez
az, amire vágyunk. 

Ne feledjük, hogy ahhoz, hogy elvárásaink meg-
valósuljanak a kapcsolatban, lehet, hogy nekünk kell
megtennünk az első lépést. Legyünk nyitottak a férfi
felé. Meglátjuk, hogy cserébe ugyanezt fogjuk kapni
mi is. 

Mire vágyik a nő?

JFY 125-02

YJF 125-19

M
ire

 vá



STÍLUSMAGAZIN 43

JFY 125-03



44 ELIZABETH NARDO

YJF 125-25



46 ELIZABETH NARDO

MM
ire

 vá
STÍLUSMAGAZIN 47

JFY 125-15

JFY125-16

A boldog kapcsolat alapja, hogy az egyik fél azt tudja
nyújtani a másik számára, amire az igazán vágyik. 

Egy boldog férfi mellett mi is boldogok leszünk. 
A modern világ elnyomni igyekszik az ősi női ne-

mi szerepeket, de a férfilélek természeténél fogva a
hagyományos nőként működni tudó nőre vágyik. 

Arra, aki meleg és nyugodt családi fészket teremt
számára. 

A boldog férfinak alapvetően a következőre van
szüksége: Olyan nőre, aki hozzá hasonló intelligen-
ciával rendelkezik, szexuális harmóniára, hasonló
temperamentumra, és egy testében-lelkében igazi nő-
re, aki nem hanyagolja el magát, és aki kellőképpen
házias. 

Nincs új a nap alatt, így ne gondoljuk, hogy a mai
férfi nem olyan nőre vágyik, aki megállja a helyét a
konyhában és a házimunkában. Ősi szerepek ezek, ne
tiltakozzunk hát ellenük!

Egy okos nőnek mindig tudnia kell, hogy hogyan
érheti el céljait a legkönnyebben. Ne vitázzunk min-
den apróságon, mert így hosszú távon nem nyerhe-
tünk. A férfi vezérnek született, s azt kell éreznie,
hogy az övé az utolsó szó. Szereti a kezében érezni a
gyeplőt, s a nőnek nem szabad ettől megfosztania őt. 

A nő fészekrakó, gyermeket világra hozó termé-
szetéhez a férfi szabadságvágya társul. 

A legtöbb férfinak van hobbija. Ne akarjuk leszok-
tatni őket erről még akkor sem, ha ehhez nem a mi
társaságunkat igényli. Egyezzünk meg, hogy mikor
éli a saját hobbiját, s mikor megy a család közös ki-
kapcsolódásra. Gondoljuk át cselekedeteink hozadé-
kát minél több oldalról, mérlegeljünk. Az okos nő
minden lépését megfontoltan teszi meg. 

Zárszóként egy remek idézetet kínálok nőtársaim
figyelmébe:

„A szerelem olyan, mint a tenyérben tartott víz.
Ha nyugalomban vagy, megmarad. Ha túlságosan
összeszorítod a kezed, kifolyik belőle és elvész.”

Mire vágyik a férf i?
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Az eredményes kommunikáció minden emberi kap-
csolat alapköve. Párkapcsolatok múlhatnak rajta,
hogy a felek mennyire tudják megosztani a másikkal
problémáikat.

Nagyon fontos, hogy a kapcsolat kezdetekor ke-
rüljön szóba, hogy ki mit vár a másiktól. Ne szégyell-
jük elmondani elvárásainkat, akár le is írhatjuk őket.
Beszélgessünk a jövőről alkotott elképzelésekről, ar-
ról, hogy kinek mire van szüksége. Az elvárásokat pe-
dig a kezdetektől következetesen tartsuk és tartassuk
is be. Meggyőződésem, hogy egy kapcsolatban csak
azok a dolgok maradnak meg hosszú távon, amelyek-
re az elejétől odafigyelünk. 

Ügyeljünk rá, hogy csak olyan dolgokat tegyünk
meg, amelyeket jó szívvel teszünk, és amelyeket a ké-
sőbbiekben is képesek vagyunk folytatni. 

Legyünk őszinték partnerünkhöz, mert minden el-
titkolt dologgal távolabb kerülünk egymástól. Mond-
juk el, ha valami örömet okoz számunkra, és azt is,
ha nem. Tartsuk szem előtt az ősi szabályt, miszerint
csak olyan dolgot tegyünk meg a társunkkal, amely
nekünk is jólesne. Legyünk tapintatosak! Kérdezzünk
és várjunk türelemmel, amíg a férfi magától elmondja
a vele történteket. Ne erőltessük a beszélgetést, he-
lyette próbáljunk olyan légkört teremteni, ahol a má-
sik szívesen megnyílik. A férfi lelki alkatánál fogva
introvertáltabb (befelé fordulóbb), és sokan közülük
nem tartják elég férfiasnak, ha problémáikról beszél-
nek. Biztassuk őket, hogy vágyaik, elképzeléseik és
problémáik kimondásával kerülnek igazán közel hoz-
zánk. 

Egy jó kapcsolatban az elvárások kimondásával
össze lehet csiszolni az elképzeléseket. Ha tudjuk,
hogy mit vár tőlünk a társunk és mi mit várunk el tőle,
akkor tudunk közös pontokat keresni a közös jövő fel-
építéséhez. 

Nagyon sok türelmet, tapintatot és sikert kívánok!MP 123-39
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Kommunikáció
a párkapcsolatban





HOTEL
standard • superior • de luxe szobák
légkondicionálás • erkély kényelmes bútorokkal • fürdő-
szobai bekészítés • hajszárító • szobaszéf • minibár • tv,
telefon • csodás kilátás a városra • ingyenes, korlátlan,
széles sávú internet • üdvözlőital • délutáni snack • kor-
látlan wellnesscentrum-használat • strandtáska wellness-
törülközővel az itt-tartózkodás idejére • fürdőköpeny • in-
gyenes parkolás • ingyenes kulturális és városlátogató
programok

ÉTTEREM
ízletes hazai és nemzetközi ételek • szép borok • lélegzet -
elállító panoráma az étteremből és a teraszokról • szivar-
szoba,  bortrezor • esténként élőzene • nyáron grillterasz,
télen forralt bor a melegedőben

ESKÜVŐ
álomesküvő • festői környezet • romantikus hangulat •
kényelmes szobák • nászutas lakosztály • több évtizedes
szakmai tapasztalat • 80 fős üvegpanorámás étterem
mediterrán terasz • elbűvölő kilátás • magyar és nemzet-
közi ételek • teljes körű szervezés • legény- és leánybúcsú
esküvői torták, sütemények • exkluzív fotóhelyszín





Szolgáltatásunkból:

Menyasszonyi,
menyecske-, koszorúslány-,

alkalmi, báli ruha, koktélruha

KÉSZÍTÉS
KÖLCSÖNZÉS

ÁRUSÍTÁS
Cipők, fehérneműk eladása

Öltönyök varrása – árusítása

Női ruhák méretre varrása nagy 
méteráru-választékunkból.

Egyedi elképzelések 
megvalósítása.

Személyre szabott 
stílu   s tanácsadás

MP 123–07
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