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CADOURI
d e  C r ă c i u n

Decembrie, luna marilor ninsori liniștite, albe și curate, din 
sufletele care nu ţin cont de prognoza meteo și de realităţile 
economice a sosit. Dacă ţinem cu adevărat la noi și la cei din 
jurul nostru ar fi bine să o întâmpinăm așa cum se cuvine. 

Sunet de clopoţei, miros de cozonaci, agitaţia din marile magazine, lumini 
colorate, bice trosnind a plugușor, zâmbete largi pe feţele copiilor, părinţi 
dispuși să facă toate comisioanele posibile pentru Moș Crăciun, sarmale 
puse la “bronzat” în cuptor, sunt câteva dintre ingredientele care fac special 
finalul de an. Reţeta este simplă și poate fi adaptată în funcţie de posibili-
tăţi și necesităţi. Importantă este bunăvoinţa. Un cadou foarte scump oferit 
cu scrâșnet de măsele nu are altă valoare decât aceea a preţului de catalog, 
dar, dacă tot anul suntem atenţi la venituri și cheltuieli, măcar la finalul lui 
să ne concentrăm pe lucruri mai puţin palpabile, legate de suflet. Preţ de o 
respiraţie merită să încercăm să ne rupem de lanţurile invizibile care ne ţin 

legaţi de viaţa de zi cu zi, cu toate bunele și relele ei, 
și să testăm și altceva, mult mai înalt ca trăire și sim-
ţire. Sala de spectacol e pregătită, muzica de fond se 
aude, luminile sunt la locul lor, important e să avem 
curaj să pășim pe scenă. 
Putem fi actori principali în piesa de Crăciun. 
Nimeni nu e atât de singur pe lumea aceasta încât să 
nu aibă cui să ofere un cadou. 
Garantez pentru acest lucru!
Încercaţi, merită din plin, nu se știe cu exactitate cât cântărește sufletul, 
dar cu siguranţă, după ce veţi oferi din toată inima un dar -  unei rude, 
unui prieten sau unui necunoscut - veţi constata că este mult mai ușor. 
Crăciun fericit!
La mulţi ani!

DAN 
NICOLAIE

redactor

Ingredientele sfârşitului de an!
editorial
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1. Rochie Vera Sposa, Preþ 2.520 lei
2. Geantã Giuseppe Zanotti, Preþ la cerere
3. Parfum Atkinsons Oud Save The Queen, 
disponibil în exclusivitate în parfumeriile 
Douglas ºi în magazinul online 

 Preþ 859 lei
4. Pantofi Badgley Mischka, Vera Sposa, 
Preþ la cerere

www.douglas.ro,

5. Pigmenþi MAC, Preþ 94 lei
6. Ruj MAC, Preþ 90 lei
7. Fard pleoape MAC, Preþ 107 lei
8. Creion de ochi MAC, Preþ 71 lei
9. Elixir Douglas, Preþ 379 lei
10. Portofel Burberry, Preþ 579 lei
11. Rochie Clara Rotescu, Preþ la cerere

LET’S 
GLAMBE
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Accentele de ra� nament şi strălucire nu 
trebuie să lipsească de la nicio ţinută! 
Bijuteriile sunt modul perfect de a completa 
orice out� t. Inelele, cerceii, brăţările şi 
colierele, toate îţi vor oferi un aer proaspăt de 
� ecare dată când le vei purta şi vei obţine un 
look complex. Podoabele diafane vor oferi un 
su� u elegant ţinutelor alese, iar cele statement 
vor atrage toată atenţia. Alege butonii chic 
pentru a-ţi personaliza look-ul, iar pentru un 
stil clasic optează pentru un ceas. 
În noul an, designerii ne sfătuiesc să � m mai 
expresivi şi individuali. 

1. Brăţară Oxette, 160 lei
2. Pandant Oxette, preţ la cerere
3. Cercei Oxette, 180 lei
4. Inel Oxette, preţ la cerere
5. Colier Brunello Cucinelli, preţ la cerere
6. Inel Oxette, preţ la cerere
7. Pandantiv Heritage de la Fabergé, disponibil la Cellini 
Boutique, Calea Victoriei 56, Băneasa Shopping City, 
preţ la cerere
8. Inel Oxette, preţ la cerere
9. Ceas Oxette, preţ la cerere
10. Cercei Heritage de la Fabergé, disponibili la Cellini
Boutique, Calea Victoriei 56, Băneasa Shopping City,
preţ la cerere
11. Cercei Oxette, preţ la cerere
12. Cercei Oxette, preţ la cerere
13. Brăţară Oxette, preţ la cerere
14. Colier Brunello Cucinelli, preţ la cerere
15. Brăţară Oxette, 170 lei
16. Butoni Babette Wasserman for TRENDS by Adina 
Buzatu, 490 lei
17. Ceas CARTIER, disponibil la Cellini Boutique, Calea 
Victoriei 56, Băneasa Shopping City, preţ la cerere

10. Cercei Heritage de la Fabergé, disponibili la Cellini
Boutique, Calea Victoriei 56, Băneasa Shopping City,

16. Butoni Babette Wasserman for TRENDS by Adina 

17. Ceas CARTIER, disponibil la Cellini Boutique, Calea 

STRĂLUCIRE
RAFINAMENT şi

EDITOR’S CHOICE
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ARANJAMENT FLORAL DE IARNĂ  
Un cadou de sezon elegant, ideal pentru 

a completa decorul sărbătorilor

155 lei

TORT DIN FLORI
Spune La Mulţi Ani într-un mod inedit, cu un... 

Tort din flori

155 lei











23Revista BURSA - CAdoURi de CRăCiUn | decembrie 2016





        Cãºti Sony MDR-1000X
Noile cãºti premium Sony MDR-
1000X oferã cea mai dezvoltatã 
funcþie de anulare a zgomotului 
ambiental de pe piaþã, prin 
funcþia „Personal NC 
Optimizer”. De asemenea, cãºtile 
dispun în premierã de modul 
„Atenþie rapidã”, care permite 
plasarea palmei spre exteriorul 
cupei pentru a purta o 
conversaþie fãrã a da cãºtile jos. 
Modelul 1000X are o duratã de 
utilizare a bateriei impresionantã 
de 20 de ore. Preþ: 1.799 lei

este digitalizatã instantaneu în aplicaþii dedicate.         Lenovo Yoga Book
Yoga Book are o balama de tip curea de ceas cu 3 Dispozitivul Lenovo Yoga Book lansat de Lenovo 
axe ºi 130 piese mecanice ºi carcasa realizatã dintr-este un 2-în-1 pentru productivitate crescutã ºi 
o combinaþie de magneziu ºi aliaj. mai multã libertate de exprimare artisticã în 

maxim 15 ore de autonomie. Utilizatorii au la Preþ aproximativ: 3.200 lei cu Windows 10 
dispoziþie tastatura Halo, care oferã o experienþã Preþ aproximativ: 2.900 lei cu Android
similarã tastaturilor fizice ºi accesoriul Real Pen, 
care poate fi folosit în douã moduri: ca stylus, 
dar ºi ca stilou pe o foaie de hârtie 
aplicatã pe suprafaþa tastaturii. 
Orice imagine creatã cu 
ajutorul Real Pen 

        Acer Swift 7
Acer Swift 7 mãsoarã 9,98 mm fiind cel mai subþire laptop din lume. 
E realizat din aluminiu, motiv pentru care ºi greutatea este una 
redusã - doar 1,1 kg. Are display IPS Corning® Gorilla® Glass Full HD 
de 13,3 inch cu micro-ramã. Cu pânã la 9 ore 
duratã de viaþã a bateriei, perfect 
pentru cei cu o viaþã activã. 
Performanþa lui Swift 7 este 
asiguratã de generaþia a 7-a de 
procesoare Intel® Core™ i5, 
SSD de 256GB ºi pânã la 8 
GB de memorie. 
Preþ: 5.499 lei 

        ThinkPad X1 Yoga
Modelul de laptop 2-în-1, 
ThinkPad X1 Yoga este 
realizat special pentru a se 
adapta mai multor scenarii 
cum ar fi lucru, prezentãri, 
creaþie ºi video call-uri. Toate 
aceste sarcini pot fi îndeplinite 
cu uºurinþã datoritã ecranului 
tactil de 14 inchi de o calitate 
uimitoare (2560 x 1440 pixeli) care se 
roteºte cu uºurinþã la 360 grade. Acest 
model de ultrabook de doar 1,27 kg 
are o durabilitate ieºitã din comun 
ºi o tastaturã iluminatã rezistentã 
la vãrsarea accidentalã de 
lichide, cu taste care se retrag 
automat atunci când nu este 
folosit drept laptop. 
Preþ de la: 8.570 lei

        Lenovo K6
Lenovo K6 este un smartphone dual sim lansat recent pe piaþa 
din România. Telefonul are un design plãcut cu o construcþie 
metalicã tip unibody ºi 
specificaþii demne de un 
terminal fiabil. Lenovo K6 
integreazã o camerã cu 13 
megapixeli, un ecran de 5 
inchi FullHD, tehnologie 
audio Dolby Atmos, 
scanner de amprentã ºi 
ruleazã Android 6.0 
Marshmallow. Bateria nu 
este de trecut cu vederea, 
cu o capacitate uimitoare 
de 3000 mAh.
Preþ aproximativ: 899 lei

        Epson
Epson EH-TW9300  dispune de amplificare 4K ºi 
oferã un grad suplimentar de fineþe texturii ºi 
rezoluþiei imaginii proiectate, chiar ºi atunci când 
imaginile transmit conþinut nativ 4K sau conþinut 
digital Full HD, la o rezoluþie de 1080p. Proiectorul 

redã imagini apropiate de realitate ºi oferã nuanþe intense de negru, datoritã raportului de 
contrast de pânã la 1.000.000:1 (EH-TW9300/ EH-TW9300W) ºi a lentilei din sticlã formatã 
din 16 piese. Culorile sunt calde ºi intense, graþie tehnologiei de proiecþie 3LCD, care 
furnizeazã aceeaºi luminozitate pe culoare ca pe alb. Preþ: 14.699 lei

GADGET FEVER

USB pentru alte         Yoga Tab 3 Pro
dispozitive mobile. Tableta Lenovo Yoga Tab 3 Pro este prima 

integreazã în design-ul sãu tabletã de 10 inchi cu proiector integrat, 
aluminiu ºi piele. Design-ul care se poate roti la 180 grade. Fie cã este 

inovator al modelului Yoga Tab vorba despre vizionarea unui film pe ecranul cu 
plaseazã cilindrul bateriei ºi suportul pe rezoluþie de 2560 x 1600 pixeli, fie cã se proiecteazã 

lateralul dispozitivului, mutând centrul de imagini de pânã la 178 cm pe orice suprafaþã platã, Yoga Tab 3 
greutate ºi permiþând mai multe moduri de Pro este dispozitivul perfect pentru multimedia. Bateria dureazã 

utilizare. Preþ aproximativ: 2.799 leipânã la 18 ore ºi poate avea rolul de staþie de încãrcare „din mers” cu 

25Revista BURSA - CADOURI DE CRÃCIUN  Decembrie 2016 











30Revista�BURSA�-�CADOURI�DE�CRĂCIUN��Decembrie�2016

1

2

3

4

1
Zanzibar�-�Plaje�cu�nisip�alb,�mirodenii�exotice,�oameni�ospitalieri,�dar şi�o

istorie�fascinantă,�acestea�sunt�principalele�atrac pe�care Ńi�le�oferă destinaŃia

pentru�o�vacanŃă aici.�O�oază de�linişte�te�aşteaptă să te�relaxezi şi�să te�destinzi

într-o�vacanŃă de�neuitat.

Ofertă J'Info�Tours:�10�nopŃi�de�la�794 € /�pers.,�bilet�de�avion,�masă conform�ofertei,

hoteluri�de�3*/4*,�asistenŃă turistică,�plecare�30�decembrie�2016.

Ńii

2
Malta�-��Din�timpuri�străvechi,�frumuseŃea�insulei,�piatra�de�culoarea�mierii şi

porturile�naturale�au�fost�răspunzătoare�pentru�influenŃa şi�reputaŃia�cunoscută în

întreaga�lume.�Cu�o�istorie�de�7000�de�ani,�maltezii�te�aşteaptă să te�bucuri�alături

de�ei�de�străduŃele�înguste şi�pline�de�culoare.

Ofertă Malta�Travel:�5�nopŃi�cazare�de�la�638 € /�pers.,�bilete�de�avion,�mic�dejun,�transfer,

plecare�28�decembrie

3
Cambodgia�-�DestinaŃie�exotică cu�temple şi�junglă,�dar�care�are şi�plaje�mirifice�este�o�alegere�inedită pentru�petrecerea�de�Revelion.�Cambodgia�este�una

dintre�cele�mai�palpitante�atracŃii�ale�lumii,�nu�vei�regreta�odată ajuns�aici.�Ofertă Eturia:�17�zile�de�la�3190 € /�pers,�circuit�în�Vietnam şi�Cambodgia,�bilete�de

avion,�hoteluri�de�4*,�zboruri�internaŃionale şi�locale,�mic�dejun,�4�prânzuri şi�2�cine,�tururi şi�transferuri�în�conformitate�cu�itinerariul,�taxe�de�intrare�la

obiective�turistice�menŃionate�în�program,�ghid�local�limba�engleză,�asigurare.

Credit�Foto:�Banana�Republic�images

4
America�de�Sud�-�Petrece�cumpăna�dintre�ani�într-un�loc�magic,

pe�ritmuri�latine.�Vei�avea�parte�de�un�Revelion�inedit�înconjurat

de�peisaje�spectaculoase.��Ofertă J'Info�Tours:�10�nopŃi�de�la�2420

€ /�pers.,�bilete�de�avion,�zboruri�interne,�mic�dejun,�hoteluri�3*,

transport�cu�autocarul,�tur�panoramic�Lima,�Cuzco,�La�Paz,�vizită Insula

Soarelui�pe�vas�tradiŃional,�asistenŃă turistică,�plecare�29�decembrie

2016.

2017

de Adelina�Toader

UN�REVELION

DE�NEUITAT
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5
Vietnam�-�Petrece�Revelionul�într-un�cadru�de�vis,�cu�peisaje�spectaculoase!�Printre�plantaŃii�de

orez,�într-o�cultură bogată vei�avea�parte�de�clipe�de�neuitat.�Ofertă Eturia:�17�zile�de�la�3190 € /

pers,�circuit�în�Vietnam şi�Cambodgia,�bilete�de�avion,�hoteluri�de�4*,�zboruri�internaŃionale şi

locale,�mic�dejun,�4�prânzuri şi�2�cine,�tururi şi�transferuri�în�conformitate�cu�itinerariul,�taxe�de�intrare�la

obiective�turistice�menŃionate�în�program,�ghid�local�limba�engleză,�asigurare.

Credit�Foto:�Perfect�Lazybones

6
Căciulata�-�Dacă eşti�adeptul�sărbătorilor�clasice�po un�sejur�la�Căciulata.�Alege�să te

relaxezi�într-un�spaŃiu�rustic�pe�tărâmuri�autohtone.�Valea�Oltului�cu�munŃii�Cozia�în�fundal�este

locul�ideal�de�a�păşi�în�noul�an�plin�de�energie.

Ofertă Eximtur:�3�nopŃi�de�la�1366�lei/�pers.,�include�pensiune�completă,�masă festivă de�Revelion,�masă

festivă de�Carnaval,�acces�la�piscină.

Ńi�opta�pentru

8
Punta�Cana�-�peisaje�exotice,�ape�turcoaz şi�plaje�întinse�cu�nisip�fin şi�alb,

este�destinaŃia�ideală pentru�plajă�şi�relaxare,�dar�oferă�şi�o�multitudine�de

opŃiuni�pentru�amatorii�de�vacanŃe�active:�parasailing,�snorkeling,�scuba

diving,�kayaking,�windsurfing�sau�navigaŃie.�Ofertă Eximtur:�7�nopŃi�de�la�2395 €

/�pers.,�bilet�de�avion�din�Budapesta,�masă all�inclusive�Unlimited�Luxury®,�cazare

în�cameră Dubla�Deluxe�Tropical�View,�cină festivă de�Revelion,��transfer

aeroport-hotel-aeroport,�însoŃitor�de�grup�român,�viză turistică,�plecare�29

decembrie.

7
V radero�-�Alege�un�Revelion�diferit,�cu�temperaturi�ridicate şi�plaje

exotice.�Profită de�zilele�libere�de�sărbători şi�vizitează Havana,

capitala�Cubei,�urmată de�un�sejur�pe�plajele�din�Cayo�Santa�Maria şi

Varadero.Ofertă Eturia:�16�zile�de�la�3330 € /�pers.,�bilet�de�avion,�mic�dejun

şi�regim�all�inclusive�în�8�zile�ale�călătoriei,�hotel�4*,�tururi şi�transferuri�în

conformitate�cu�itinerariul,�taxe�de�intrare�la�obiective�turistice�menŃionate

în�program,�ghid�local�limba�engleză,�asigurare.

Credit�Foto:�Kamira

a
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G old Christmas este o colecţie speci-
ală, cu   tonuri de auriu şi materiale 
nobile. Silver Christmas aduce în 
prim plan tonurile de argintiu şi  ra-

finamentul unor decoruri aparte. Classic Christ-
mas înseamnă decoruri cu mult roşu. Astfel aco-
perim întreaga pleiadă de culori ale Crăciunului, 
cu care nu poţi da greş, indiferent de tendinţe.
Indiferent de cromatica aleasă, de pe masa de Cră-
ciun, nu trebuie să lipsească farfuriile speciale şi 
luminiţele festive, precum şi platouri etajate îm-
podobite cu cele mai iscusite bunătăţi. Pe masă 
putem adăuga, pentru un efect deosebit, şi felinare 
împodobite festiv sau lăsate simple, iar florile sunt 
de nelipsit. 
 Un mic sfat chic: împodobeşte buchetul de pe masă 
cu accesorii pentru brad, în ton cu coloristica mesei.

www.chicville.ro

1. Față de masă 180x180 - 359 lei
2. Decorațiune stea metalică - 23,90 lei
3. Candelă sticlă - 15 lei
4. Pachet Royal Plate Cream - 349 lei
5. Set șase pahare vin - 219 lei
6. Instalație leduri - 29,90 lei
7. Platou etajat - 147,90 lei 
8. Statuetă îngeraș - 28,90 lei
9. Suport trei recipiente - 189 lei
10. Felinar Pergola - 199 lei
11. Pachet 18 farfurii Green Delicacy din ceramică - 249 lei
12. Șervet cu dantelă din bumbac și cânepă 40x40 cm - 29,90 lei
13. Decorațiune Moș Crăciun 5 cm - 12,90 lei
14. Candelă fagure - 48,90 lei
15. Lumânare brad auriu - 39 lei
16. Sfeșnic alb 10x30 - 129 lei
17. Sferșnic auriu - 109 lei
18. Sfeșnic alb - 99 lei
19. Lumânare aurie - 6,90 lei
20. Napron Lace - 54,90 lei
21. Platou Baroque - 15,90 lei
22. Platou cu picior - 39 lei
23. Decorațiune brad ceramic - 129 lei
24. Recipient ceramic - 99 lei
25. Sfeșnic sticlă - 39,90 lei
26. Lumânare parfumată roșie - 24,90 lei
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