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Cool Winter
Haine călduroase pentru 
sezonul rece

2016 - Cel mai spectaculos 
revelion

delightful Fantasy
bijuterii speciale

Masa de Crăciun
Stiluri speciale de amenajare 
pentru Sărbători

lora
“Degeaba ai idei bune, 
dacă nu ai persoanele 
potrivite lângă tine”











15ani
Atelierul

Atelierul lui Moş Crăciun de la ziarul BURSA aniversează 15 ani. Aproximativ 400 
de copii sărmani îl primesc, de 15 ani, pe Moş Crăciun, la Atelierul său de la ziarul 
“BURSA”, pregătit de zeci de crăciuniţe vioaie.

 la ziarul BURSA
lui MoŞ crăciun
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Sute de pachete, conţinând dulciuri, sucuri, 
lactate, rechizite, haine şi, nu în ultimul rând, 
jucării au fost oferite copiilor din zona Popa 
Tatu, în fiecare an, de 15 ani. 

De fiecare dată, copiii au cântat, şi-au spus poeziile şi 
colindele pregătite pentru Moş Crăciun, au făcut foto-
grafii cu el şi l-au tras de barbă.

Moş Crăciun a fost foarte încântat de primirea de care 
s-a bucurat din partea copiilor, aşa că, anul acesta, poa-
te fi găsit tot la sediul ziarului BURSA, pe final de de-
cembrie.

„Atelierul lui Moş Crăciun” este o campanie de tradiţie 
a ziarului BURSA, desfăşurată prin Asociaţia HESTIA.

În ultimii ani, “Atelierul” a pregătit cadouri şi pentru 
bătrânii din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Floarea 
Speranţei”.

Totodată, ziarul „BURSA” în parteneriat cu Asociaţia 
M.A.M.E., a împărţit daruri pentru copiii bolnavi şi de-
favorizaţi social.

De asemenea, ziarul “BURSA” s-a implicat în campa-
nia derulată de „Voluntari de Crăciun”.

Să ştii să dăruieşti este un dar şi an de an avem ocazia 
să descoperim, noi şi cei din jurul nostru, dacă îl avem 
sau nu. 

Crăciunul reprezintă o astfel de ocazie şi le mulţumim 
partenerilor noştri care ne sunt alături, în fiecare an, în 
realizarea campaniei “Atelierul lui Moş Crăciun”!

Vă urăm Crăciun Fericit!
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CaDouri
d e  C r ă c i u n

un observator atent al evenimentelor interne şi internaţionale ar 
putea să  spună, citând titlul unui roman al lui  John Steinbeck, 
că ne pregătim pentru „iarna vrajbei noastre”. Într-un moment 
în care toate rânduielile acestei lumi par a fi puse într-o ne-

orânduială atent studiată de forţe mai mult sau mai puţin oculte, devine 
esenţial pentru oamenii obişnuiţi să se ancoreze cu funiile sufletului de 
acele puncte fixe care aduc pacea şi liniştea. Crăciunul este acel reper de 
care avem nevoie ca să putem naviga în apele tulburi ale unei lumi care 
încearcă să se plaseze într-o altă matcă, este farul de la ţărmul speranţei. 
Când la tot pasul dăm peste cadouri otrăvite, trebuie să avem tăria de a nu 
ne abate de la tradiţiile adevărate, moştenite de la părinţii şi bunicii noştri 
şi să dăruim cu bucurie. Nu este greu!

Un brad frumos împodobit, un colind ascultat în 
taină la lumina unei lumânări, parfumul de cozonac 
impregnat pe obrazul mamei sau soţiei, un cadou de 
suflet oferit din suflet, sunt elemente de care avem 
neapărată nevoie pentru ca busola interioară să con-
tinuie să ne arate corect unde se află Nordul, Sudul, 
Vestul şi - de ce nu- Estul. 

Este important ca într-o avalanşă informaţională să nu ne lăsăm duşi de val 
şi să ratăm tocmai ştirea momentului: vin sărbătorile! Să le primim cum se 
cuvine, cu un zâmbet sincer, cu inima deschisă şi cu cei dragi alături. 

La mulţi ani!

Dan 
nicolaie

redactor

Iarna vrajbei noastre? Nici vorbă, vin sărbătorile!
editorial
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Editor’s choicE

Giftbox parfum, 550 lei

Butoni Square, 
Hommage a Gustav Klimt, 2620 lei

Geantă Soiree Vienoise, Passionate Russia, 6250 lei

Inel Waterdrop, 
Hommage a 

Gustav Klimt, 
1630 lei

Ceas Helena, 
Passionate Russia, 9190 lei

Eşarfă din mătase, 
Hommage a Gustav Klimt, 
850 lei

Brăţară Contessa, Passionate Russia, 4420 lei

PREŢIOASE
CADOURI

Stilou Alexander the Great, 6080 lei

Colier Halfmoon, 
Hommage a 

Gustav Klimt, 
2610 lei
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Editor’s choicE

cool
wintEr
În acest sezon avem nevoie de 
haine călduroase, confortabile, 
dar totodată chic&stylish. Optează 
pentru haine versatile pe care să le 
poţi adapta atât la ţinutele casual 
de zi cu zi, cât şi la un look mai 
elegant. Poţi opta cu încredere 
pentru paltoane, pentru că nu se 
vor demoda niciodată, dar nu ezita 
nici când vine vorba de o haină de 
blană, pentru că aceasta a revenit 
puternic în tendinţe.
Completează-ţi ţinuta cu accesorii 
călduroase care te vor proteja de 
frig, dar în acelaşi timp îţi vor da 
un aer cool! 

1

3

4

5

6

7

1. Mănuşi Brunello cucinelli, preţ la cerere
2. Eşarfă Burberry, 1950 lei 
3. Brăţară Brunello cucinelli, preţ la cerere
4. Blazer Brunello cucinelli, preţ la cerere
5. Haină Paisi din blană,  11990 lei
6. Trench Burberry, 7500 lei
7. Eşarfă Brunello cucinelli, preţ la cerere
8. Palton negru Etic, 349,99 lei 
9. Pantofi lE Silla, preţ la cerere
10. Pălărie Brunello cucinelli, preţ la cerere
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frozen
story

1. Set Lindie, sutien și portjartier, 839 lei fiecare,
slip tanga, 489 lei, Agent Provocateur, Victoria 46
2. Cizme Hotstepper, 730 lei
3. Pantofi Casadei, preț la cerere
4. Colier din argint cu pandantiv TGL, 
1461 lei, theglorylab.com
5. eșarfă Burberry, 3090 lei
6.  Pandant Malvensky cu lanț, 300 lei
7. Top alb etic, 69.99 lei
8. Cercei din argint TGL, 739 lei
9. Parfum Burberry Brit, 334 lei 
10. Haină Paisi din blană,
17990 lei

Hainele albe și în culori deschise au devenit 
un must-have în crearea ţinutelor. Versatil, 
atât ca stil, cât şi în combinaţie cu alte 
culori, albul se regăseşte în noile colecţii 
ale designerilor.
Fie că veţi opta pentru ţinute monotone 
sau în combinaţii diverse veţi reuşi să fiţi 
în tendinţe mizând pe alb. Deşi pot părea 
simple, poate chiar sobre, outfiturile albe 
reuşesc uşor să fie în centrul atenţiei. Cu 
accesoriile potrivite, un astfel de look este 
tot ce trebuie pentru o iarnă de poveste.

R
H

EA
 C

O
ST

A

A
lm

A
z

1

2

3 4

5

6

7

8

9

10

R
H

EA
 C

O
ST

A



13

1. Brăţară Oxette, argint 925 aurit şi cristale, 230 lei
2. Pandant Malvensky, 850 lei
3. Cercei TGL, 1230 lei, www.theglorylab.com
4. Colier Sabion, 1620 lei
5. Cercei Sabion, 2170 lei
6. Pandant Malevensky, 850 lei
7. Cercei TGL din argint şi pietre de zirconiu,
652 lei, www.theglorylab.com
8. Colier din argint cu pandantiv lună TGL,
263 lei, www.theglorylab.com
9. Inel AnArChIk Paris cu diamant brun, 1089 lei
10. Broşă Sabion din aur alb de 14 kt cu Malahit, 3580 lei
11. Broşă de argint TGL, argint placat cu rodiu şi pietre de zirconiu,
875 lei, www.theglorylab.com
12. Cercei Sabion, aur de 18 kt cu diamante de 0,05 ct, 1680 lei
13. Brăţară TGL placată cu aur de 18 kt, 
decorată cu pietre de zirconiu, 590 lei, www.theglorylab.com
14. Cercei Oxette, argint 925 aurit şi cristale, 130 lei  
15. Inel Sabion, aur de 18 kt cu 52 de diamante, 
16565 lei
16. Inel TGL, argint placat cu aur de 18 kt, 234 lei, www.theglorylab.com
17. Brăţară Malvensky, 150 lei
18. Butoni rEFrAME by David Sandu, argint 925 şi fosile amoniţi, 546 lei
19. Cercei TGL, 790 lei, www.theglorylab.com
20. Cercei TGL, 765 lei, www.theglorylab.com
21. Pandantiv Sabion, aur de 18 kt şi argint, 1.960 lei

Fiecare anotimp aduce schimbări în modă,  
iar accesorile nu fac excepţie. Pentru acest 
sezon alege bijuteriile delicate, nu foarte 
încărcate sau extrem de colorate. Optează 
pentru “pietrele” translucente sau nuanţele 
solare mizând pe reflexii şi umbre. Cerceii 
mici cu şurub vor fi mereu în tendinţe şi 
vor oferi look-ului tău sclipiri discrete. 
Lănţişoarele cu pandantive interesante şi 
brăţările fermecătoare vor completa perfect 
orice ţinută. Când vine vorba de butoni, 
optează pentru aceia care îţi pot personaliza 
costumul şi vor scoate în evidenţă ţinuta 
aleasă. 

fantasy
DELIGhTFuL 
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beauty

you are so

Reinventarea 
frumuseţii clasice 

şi extremele sunt principalele 
tendinţe în ceea ce priveşte machiajul. 
Buze în contur intens, machiaj simplu 

pentru ochi cu tuş colorat pe linia inferioară a 
pleoapelor, dar şi libertatea şi individualizarea în 

make-up sunt punctele de plecare pentru un machiaj 
la modă. Conturează-ţi frumuseţea şi bucură-te de 

magia sărbătorilor!

1. Cremă hidratantă de mâini sephora, 23 lei
2. Gel de duş sephora, 39 lei
3. Creion de buze MaC, 86 lei
4. săpun de mâini sephora, 23 lei
5. set Party To Peepers, Benefit, exclusiv 
sephora, 113 lei
6. ruj MaC Holiday Colour, 97 lei
7. My Burberry eDT, 50 ml, preț la cerere
8. set baie, floare de bumbac sephora, 41 lei
9. Fard de pleoape MaC, 114 lei
10. Paletă artist eye studio, Make up For ever, 
exclusiv sephora, 225 lei

11. Fard cremos Color Lavish anastasia, 119 lei
12. Mini perle de baie multicolore sephora, 
46 lei
13. Paletă de machiaj Le Grand Palais, Too Faced, 
exclusiv sephora, 248 lei
14. Pudră Deep Bronze MaC, 141 lei
15. Creion de ochi MaC, 92 lei
16. Luciu de buze runway red anastasia, 99 lei
17. Paletă machiaj Life of The Party, Benefit, exclusiv 
sephora, 167 lei
18. set capsule baie sephora, 50 lei
19. set anastasia 5 elements Brow Kit Products, 229 lei
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  ContaCt: www.sarmexin.ro  ◆  email: sarmexin2011@yahoo.com, blidarmarin@yahoo.com, ileana.blidar@yahoo.com  ◆  mobil: 0745.760.323, 0744511161

 Showroom Satu mare: Centrul nou, Plaza europa, parter str. Decebal

vă urează
Sărbători Fericite!

Ileana BlIdar 
director economic

Jucării din lemn, 
hand-madeDormitor apollo Lux
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interviu

Lora se bucură că este percepută 
de fani ca o fată talentată şi 
muncitoare, dar notorietatea 
încă o sperie. Artista ne-a de-

clarat: “Mi se pare amuzant când sunt 
oprită în diverse locuri, de oameni pe 
care nu-i cunosc, şi mă întreabă de 
sănătate ca şi cum suntem prieteni de 
mult timp şi ne-am întâlnit întâmplător 
pe stradă. Câteodată mă panichez, mai 
ales în mall-uri, şi nu mă simt în largul 
meu, dar evit să ies singură şi atunci 
când mă concentrez la ai mei, panica 
dispare”.
În prezent, artista se gândeşte mult la 
viitoarele piese, experimentează tot 
felul de stiluri pentru că simte nevoia 
să descopere, în artistul din ea, teritorii 
neexploatate.
Pe lângă aceste activităţi, se ocupă de 
formarea şi îndrumarea unui nou val 
de artişti, alături de o echipă, în cadrul 
şcolii de talente Stage Academy. “Mă 

bucur că Mădălina (RedBlonde) şi Ser-
giu Ferat (concurent la Vocea României 
în acest sezon), cu care mă ştiu de mulţi 
ani, sunt alături de mine, ca profesori, 
în acest proiect. Mă bucur că am putut 
să fac pentru viitori artişti ceea ce mi-ar 
fi plăcut să existe şi pentru mine când 
eram la început de drum şi le mulţu-
mesc elevilor şcolii pentru încredere. 
Mai multe detalii găsiţi pe www.stagea-
cademy.ro”, afirmă vedeta. 
Ideea acestui proiect, Stage Academy, 
a pornit de la o discuţie cu un prieten 
foarte bun al artistei care are aceeaşi 
mentalitate ca şi ea şi aceeaşi dorinţă de 
a face lucruri bune, de a oferi oportuni-
tăţi şi de a ghida talente care merită cu 
adevărat. 
Succesul cunoscut în urma colaborării 
cu mai mulţi designeri şi feedback-ul 
pozitiv al liniei de haine “Lora by Cera” 
i-au dat curaj artistei să înfiinţeze ma-
gazinul de haine Kandy.

Destin, talent sau muncă? Probabil că suma lor a fost cea 
care a făcut ca fata simplă din Vaslui, Laura Petrescu, să 
devină, astăzi, artista Lora. 
Un concurs TV, Star Factory, a ajutat-o pe Lora să se 
remarce în faţa publicului, pentru ca, doi ani mai târziu, 
să facă parte din formaţia Wassabi sub îndrumarea lui 
Marius Moga. 
Cu toate acestea, cariera solo i-a adus cu adevărat succe-
sul, piesele ei fiind difuzate la radio şi TV şi având aproa-
pe două milioane de fani pe Facebook. 
Dar Lora nu s-a oprit aici! A deschis, de curând, o şcoală, 
Stage Academy, pentru a susţine tinerele talente şi, în plus, 
artista are şi calităţi de antreprenor, deschizând recent un 
magazin de haine.

interviu de: Adelina Toader

Lora
“Degeaba ai idei bune, dacã nu ai persoanele 
potrivite lângã tine”
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credite foto copertă: Photographer: oana Parache, Brand: noLAB (www.Catidogaru.com), 
Makeup: ema Uta, Hair Styling: Paul Balaneanu & Alexandru Balaneanu, Accessories: 
Cristina diaconu, Locație: Racing Pub



Lora ne-a dezvăluit că aceasta era o idee în-
tr-un sertar al minţii şi nu a avut curajul până 
acum curajul să o pună în aplicare. “Degeaba 
ai idei bune dacă nu ai persoanele potrivite 
lângă tine”, a spus vedeta. Artista se gândeşte 
să se extindă împreună cu echipa sa şi să facă 
un lanţ de magazine Kandy, în mai multe oraşe 
din ţară. 
“Tineţi-ne pumnii”, ne îndeamnă Lora. 
Cântăreaţa contribuie la acest proiect prin fap-
tul că, în şedintele de creaţie, i se expun ten-
dinţele în modă, iar ea spune cum i-ar plăcea 
să arate şi în linie ar vrea să se încadreze. Mai 
departe se ocupă designerii. 
De multe ori, Lora s-a gândit să-şi aleagă o altă 
carieră, să renunţe la muzică, dar de fiecare 
dată a revenit la prima dragoste: “Eu iubesc 
muzica cu toată fiinţa mea şi am crezut că ea 
nu mă iubeşte la fel de mult şi că nu-i pasă dacă 
ajung pe scenă şi la radio. Şi, ca în orice relaţie, 
dacă te simţi neglijat, vrei să fugi. Doar că m-a 
întors de fiecare dată şi, când mi-a promis că se 
schimbă de dragul meu, s-a ţinut de cuvânt.”
Timpul este mereu o problemă, mai ales în 
showbiz şi mai ales atunci când eşti implicat 
în mai multe proiecte. Lora ne-a declarat că ea 
încearcă să-şi facă programul în aşa fel încât să 
acorde atenţia necesară fiecărui proiect: “Ele se 
şi îmbină foarte bine şi atunci nu e aşa de greu. 
Plus că nu sunt singură, am o echipă fantastică, 
în continuă creştere şi dezvoltare”.
Când am întrebat-o dacă se regăseşte în imagi-
nea creată de mass-media, artista ne-a declarat: 
“Dacă mass-media înseamnă doar tabloide şi 
emisiuni de tabloid, NU. Dacă mass-media 
înseamnă interviuri, conversaţii reale şi infor-
mare corectă verificată la sursă, DA. Acum, 
depinde de fiecare ce consideră că înseamnă 
mass-media. Eu încă refuz să cred că bârfa din 
spatele blocului, de la «ţaţa Floarea» s-a mu-
tat pe un site sau la posturi TV şi se numeşte 

mass-media. Eu încă mai cred în 
puterea de învăţare a noastră şi 
în demnitatea pe care sigur o au 
cei ce găsesc ca scuză «dorinţa 
mulţimii». Cu trei sezoane de 
«Te cunosc de undeva» şi cinci 
de «Next Star»  (n.r. a făcut parte 
din juriul concursului) ca lideri de audienţă 
sunt convinsă că se poate şi curat şi smart fun”.
În ceea ce priveşte viaţa personală, Lora ne-a 
dezvăluit: “Familia mă susţine, iar copii am 
vreo 50 la Stage Academy, nu mai pun zecile de 
mii de copii din toată ţara care au urmărit Next 
Star şi sunt la curent cu orice mişcare a mea”.

Cadouri speciale
Când vine vorba de cadouri, Lora îşi doreşte să 
ajungă să dăruiască fiecăruia ce are nevoie. “Să 
pot dărui maşini şi case, să pot construi şcoli - 
aici vreau să ajung”, ne-a spus vedeta.
Cel mai frumos cadou primit de Lora? 
“Îi mulţumesc lui Dumnezeu că, până acum, 
am petrecut Crăciunul în familie. Acesta este 
cel mai frumos cadou”, consideră cântăreaţa. 
Tot ea ne-a mai spus că se bucură şi acum când 
primeşte un fular şi manuşi, ursuleţi, bomboa-

ne şi scrisori…mai ales de 
dragoste. 
Cântăreaţa recomandă citito-
rilor ca, indiferent de cadoul 
pe care aleg să-l dăruiască, 
acesta să fie cu energie bună 
şi iubire.

Lora crede că a face cadouri poate fi un scop 
al vieţii, dar depinde dacă e bine intenţionat: 
“Sunt oameni care încearcă să manipuleze alţi 
oameni prin cadouri”. 
De sărbători, Lora petrece în familie: “E ceva 
ce nu-mi doresc să se schimbe niciodată - FA-
MILIA. Cred că este singurul lucru care nu se 
schimbă în viaţa mea. Sărbătorile în familie, cu 
cei dragi”.
Lora ne-a spus şi ce-şi doreşte pentru noul an: 
“Să am putere de muncă, înţelepciune, să iau 
deciziile corecte pe toate planurile şi partea mea 
de iubire, prieteni şi succes. Nimic mai mult!”, 
Pe plan profesional, artista îşi doreşte să aibă un 
turneu şi un album.
Sfatul pe care Lora l-a urmat şi pe care vrea să-l 
transmită cititorilor săi este: “Nu oricine îţi face 
un bine îţi vrea binele şi nu oricine îţi face un 
rău îţi vrea răul!”

“Iubesc muzica cu toatã fiinþa mea, dar am crezut 
cã ea nu mã iubeºte la fel de mult. ªi, ca în orice 
relaþie, dacã te simþi neglijat, vrei sã fugi. Doar cã 
m-a întors de fiecare datã ºi, când mi-a promis cã 

se schimbã, s-a þinut de cuvânt.”

“Pânã acum, am 
petrecut Crãciunul 
în familie. Acesta 

este cel mai 
frumos cadou!”
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1. Sacou, 2495 lei
2. Cămașă, 695 lei
3. Pantofi, 2395 lei
4. Batistă, 129 lei
5. Papion, 795 lei
6. Pantaloni, 895 lei
7. Sacou, 2795 lei
8. Vestă, 795 lei
9. Bretele, 495 lei
10. Pantaloni, 895 lei
11. Pantofi, 2295 lei

Produsele se pot achiziționa 
din magazinul 
EGO Meǹ s Fashion Concept,
Băneasa Shopping City
www.egofashion.ro

Sacoul rămâne piesa vestimentară 
centrală în ținuta bărbatului care vrea 
să arate bine indiferent de ocazie.
Accesoriile îmbogățesc stilul și îi 
conferă rafinament outfitului ales.
Combinația de elemente clasice cu 
accesorii moderne ce au inserții 
metalice, culori puternice și 
imprimeuri grafice este propunerea 
designerilor în noul an.
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Editor’s choicE

stylE
confident

 Look-ul bărbaţilor din acest 
sezon este masculin, puternic 
și plin de încredere. Nuanțele 
de gri rămân la modă, iar cei 
mai îndrăzneți sunt îndrumați 
spre combinația gri-crem. 
Cămășile smart-elegant, în 
tendințe, sunt uni, în culori 
basic sau neutre. Paltoanele 
la modă sunt trei sferturi și 
supradimensionate, iar ținuta 
trebuie completată cu eșarfe 
sau fulare lungi. Colecțiile 
feminine au influențat 
accesoriile masculine astfel 
încât vom regăsi imprimeuri 
florale și chiar animal print pe 
multe obiecte.   

1. Papioane canali, preţ la cerere
2. costum Sand for tRendS 
by adina Buzatu, 2995 lei
3. curea canali, preţ la cerere
4. Şapcă canali, preţ la cerere
5. camaşă eton for tRendS 
by adina Buzatu, 695 lei
6. Vestă Brunello cucinelli, preţ la cerere
7. Pantofi canali, preţ la cerere
8. Butoni RefRaMe by david Sandu, 
argint 925, onix şi carneol, 936 lei
9. Geantă Brunello cucinelli, preţ la cerere
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“Un cadou bun!„
Recomandarea lui MAKE pentru Craciun

editura rao

editura

Cel mai bun cadou de Crăciun al anului acestuia - ghidul dumneavoastră pentru ceea ce urmează.
Cumpărați cartea și mai ales citiți-o! 

O găsiți în rețeaua editurii RAO. www.raobooks.com
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Set de joacă, RelaxaRe şi RăSfăţ la Spa,
diSney pRinceSS palace petS
Familia regală Palace Pets crește cu noi animaluțe drăgălașe: Pounce - râsul prietenos 
al lui Pocahontas, Taj - elefantul vesel al Jasminei, Sundrop și Gleam - păunul talentat 
și căprioara sprintenă ce sunt mereu în preajma lui Rapunzel.  

Set de cReaţie Mini Mandala, RavenSbuRgeR 
Copiii iubesc să deseneze! Utilizând acest principiu unic 
numit Mandala, copiii dumneavoastră vor realiza desene 
superbe în doar câteva minute.                                  

papuşa-bebeluş 
inteRactiv baby boRn,
zapf cReation
Baby Born cu cele 8 funcții 
este preferatul fetițelor. De la 
scutece la biberon, noul membru 
al familiei aduce o mulțime de 
accesorii, dar și numeroase clipe 
de fericire pentru fetița ta.  

Set Mobil playMobi, playMobil
Descoperă noile seturi mobile de la Playmobil. O lume întreagă în 
miniatură într-o singură cutie. Oferă-i copilului tău ore întregi de 
joacă fără plictiseală.  

Editor’s choicE

calendaR de cRăciun playMobil
Noile Calendare de Craciun de la Playmobil 
conțin 24 de suprize, ce alcătuiesc împreună 
un cadou perfect. Găsește-l și tu pe cel potrivit 
printre zâne, prințese, cavaleri sau pompieri.     

puzzle 3d RavenSbuRgeR
Construiește la tine acasă cele mai cunoscute clădiri din lume 

cu puzzle-urile 3D de la Ravensburger. Piesele din plastic se 
potrivesc perfect și nu necesită lipici.

Găsiţi jucăriile în hypermarketuri, magazine specializate şi online. 299,90 lei

109,90 lei

199,99 lei

39,99 lei

începând cu 14,99 lei
129,99 lei

PeNTRU FieCaRe
Jucării

149,90 lei

Machete Stadioane 
celebRe, nanoStad
Ce alt cadou mai potrivit 
decât stadionul echipei 
favorite în miniatură? 
Pentru toți fanii fotbalu-
lui Nanostad aduce mai 
aproape stadioanele pe 
care s-a scris istorie. 





















44Revista BURSA - CAdoURi de CRăCiUn | decembrie 2015

1 Dubai - rămâne cea mai râvnită destinaţie 
pentru a petrece noaptea dintre ani. Dacă 
vă doriţi un revelion grandios, aici este lo-

cul în care trebuie să ajungeţi. Hoteluri de lux, 
plaje întinse şi deşertul, toate sunt pregătite să 
vă ofere o vacanţă spectaculoasă.
Ofertă Cocktail Hollidays: 7 nopţi de la 974€ /
pers., cu toate taxele incluse.

2 Malta - Petrece cumpăna dintre ani în-
tr-un loc magic unde tradiția se îngemă-
nează cu modernitatea. Maltezii ştiu să 

transforme în bucurie fiecare clipă. Vino ală-
turi de ei într-o excursie de neuitat. Calcă pe 
urmele Cavalerilor Maltezi pe teritorii ce au o 
istorie de 7000 de ani şi pierde-te pe străduțele 
înguste, pline de culoare. 
Ofertă Malta Travel: 5 nopți de la 550€ / pers., 
cu demipensiune, avion, transferuri şi asistență 
turistică în limba română.

3 Mexic - Renumit pentru vestigiile maia-
şe şi aztece ale perioadei precolumbiene, 
cuprinde unele dintre cele mai semnifica-

tive lăcaşe ale civilizaţiei. Cultură, mister, lux, 
aventură şi o colecţie de culori frumoase, peisa-
je deosebite, o bucătărie aromată şi o istorie ce 
nu poate fi încadrată în nicio categorie, Mexicul 
oferă vizitatorilor nenumărate posibilităţi şi ac-
tivităţi, din aceste motive ţara este considerată 
destinaţia potrivită pentru oricine.
Ofertă Perfect Tour: circuit 12 zile de la 1695€ 
/ pers., bilet de avion (fără taxe de aeroport) /
cameră dublă / mic dejun.

4 Istanbul - Două continente într-un sin-
gur oraş, o combinație inedită între mo-
dernitate şi vechi. Descoperă o capitală 

comercială, istorică şi culturală plină de frumu-
sețe şi bogăție. Aici nu-ți va lipsi nimic, vei avea 
şi Europa şi Asia.
Ofertă Happy Tour: 4 nopți de la 444€ / pers., 

1

de: Adelina Toader

Alege să îţi petreci vacanţa de Revelion într-o 
destinaţie cu totul aparte.

Noi îţi venim în ajutor cu o selecţie a celor mai 
interesante oferte...restul depinde de tine!

Revelion

2016
cel mai spectaculos

4

3

2

R omânia - Sărbătoreşte trecerea dintre ani la Sovata, un 
spațiu de poveste chiar aici, în țara noastră. Redescoperă 
frumusețea uitată şi relaxează-te într-un cadru rustic.

Ofertă Eximtur: 3 nopți de la 3999 lei / cameră dublă hotel 4/ 
pachet (2 cine festive, acces nelimitat spa).



mic dejun, bilet de avion (fără taxe de aeroport), asistență tu-
ristică.

5 Austria - O vacanță la schi, dar și o petrecere în cinstea 
noului an au fost pregătite pentru tine. Îmbină sportul cu 
distracția și alege o excursie de neuitat în care îți vei putea 

petrece vacanța pe pârtia de schi, iar în noaptea de Revelion să 
petreci cu adevărat.
Ofertă Eximtur: 7 nopți de la 497€ / pers., demipensiune.

6 America de Sud - O călătorie cu totul specială, mai ales 
pentru vacanţa de revelion. Bucuraţi-vă de frumuseţea 
unei civilizaţii diferite și plimbaţi-vă pe tărâmurile fasci-

nante pe care le veți găsi aici.
Ofertă J’info Tours: 17 zile, de la  2700€ / pers, bilet de avion,  
zboruri interne, mic dejun, hoteluri 3, transport cu autocarul, 
intrări incluse: Machu Pichu, Cascada Iguazu, Lima, Cuzco, La 
Paz, Buenos Aires, Rio de Janeiro, ghid român. 

7 Sri Lanka - Desemnată de Lonely Planet “Destinaţia exoti-
că numărul 1 a anului 2013”, iar în 2012 de National Geo-
graphic în top 5 din lume, trebuie luată în calcul și pentru 

trecerea dintre ani. Plină de diversitate culturală și de peisaje 
spectaculoase, această insulă își întâmpină vizitatorii cu temple 
în stâncă și plaje exotice încântătoare. 
Ofertă Cocktail Hollidays: 9 nopţi de la 1739€ / pers., mic dejun, 
toate taxele incluse.

8 India - O lume cu totul aparte. Dansurile specifice, obice-
iurile, sporturile, culorile și aromele, toate te vor fascina! 
Multe dintre obiectivele turistice din India se află sub pa-

tronajul UNESCO, așa că nu-ţi va fi greu să găsești frumusețe 
și unicitate. 
Ofertă J’info Tours: 11 zile de la 899€ / pers., bilet de avion, 
mic dejun și cină, hotel 4, transport cu autocarul, intrările la 
obiectivele turistice din program; ghid local și ghid român.

9 Las Vegas - Vino să-ţi împlinești Visul American într-o 
călătorie de neuitat. Bucură-te de Los Angeles, Las Vegas, 
Miami, New York și combină totul cu o croazieră fastuoa-

să. O vacanţă perfectă pentru un început de an de neuitat. 
Ofertă Happy Tour: 17 nopți de la 5033€ / pers., bilete avion și 
zboruri interne, include 7 nopți croazieră cu pensiune completă 
în Caraibe, taxe de aeroport și taxe portuare.

10 Maldive - Întinderi de nisip alb 
și ape de culoarea turcoaz, un 
adevărat paradis tropical, per-

fect pentru vacanţă, unde veţi reuși să ie-
șiţi din ritmul trepidant al vieţii moderne. 
Calmul și liniștea din această oază retrasă 
în mijlocul Oceanului Indian vor fi un în-
ceput de an inedit, de unde veţi pleca cu si-
guranţă relaxaţi și pregătiţi pentru tot ce vă 
așteaptă în 2016.
Oferta Perfect Tour: sejur 11 zile de la 2395€ 
/ pers., fără taxe de aeroport / cameră dublă 
/ pensiune completă
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Editor’s choicE

CrăCiunmasade 
Marius Şerbănescu, Director de Achiziţii al Chic Ville: 
“Produsele acestui Crăciun au fost alese cu atenţie din expoziţii internaţionale prestigioase 
care dau tonul în segmentul home & deco. Astfel, clienţii pot alege cadouri din colecţia 
specială Golden Christmas, pentru decorarea mesei festive, pot cumpăra jucării de pluş din 
celebra colecţie Louise Mansen, sau se pot orienta către produse din ceramică”
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P rodusele fac parte din 4 categorii: de-
corațiuni pentru brad, decoruri pentru 
mese festive, produse pentru casă, jucă-

rii și accesorii pentru copii. Toate sunt în ton cu 
tendințele sezonului, în care se remarcă prezența 
nuanțelor de auriu, în completarea tradiționalelor 
culori roșu, alb, verde și albastru. Materialele din 
care sunt confecționate se remarcă prin naturalețe 
și sunt, în principal, lemnul, metalul sau ceramica. 
Prima categorie este cea a decoraţiunilor pentru 
bradul de Crăciun: reni, oameni de zăpadă, pingu-
ini, îngerași, moși, steluţe, dar și ghirlande și clo-
poţei. Cea de-a doua categorie, vizează decorurile 
pentru masa de Crăciun și cuprinde, de la statuete 
decorative, la candele  aurite, coroniţe sau șerveţele 
cu îngerași. Produsele din cea de-a treia categorie 
au menirea de a aduce atmosfera festivă în casă, 
prin doze ceramice, cești, platouri pentru servit 
și multe altele. În final, cea de-a patra categorie se 
adresează celor mici: ursuleţi, reni și iepurași din 
pluș, îmbrăcaţi chochet cu fesuri și fulare. 
Astfel, masa de Crăciun poate spune o poveste cu 
reni și brăduţi preţioși, în timp ce brandul poate 
fi împodobit cu decorațiuni chic și creative, din 
lemn sau pâslă. În restul casei, putem opta pentru 
conuri, bobiţe roșii, crenguţe de brad sau candele 
cu lumânări parfumate.

www.chicville.ro

10

1. Coș oval cu capac și inimă din rachită și textil, 22x14 cm, 25 lei
2. Set cu solniță și piperniță inimioară din ceramică roșie, 39,90 lei
3. Față de masa Heart crem, 138x133 cm, 129 lei
4. Coș oval cu mâner și inimă din rachită și textil, 19x15 cm, 25 lei
5. Bol din ceramică roșie, 12 cm, 43,90 lei
6. Platou din ceramică roșie, 22,90 lei
7. Pachet cadou Rustica cu 18 farfurii, 199 lei
8. Platou dreptunghiular din ceramică roșie, 19.90 lei
9. Coș oval cu capac și inimă din rachită și textil, 29x19 cm, 29 lei
10. Coroniță din ramuri de brad cu boabe și conuri pentru lumânare 
14 cm, 22,90 lei
11. Cană din ceramică roșie, 8 cm, 14,90 lei
12. Suport pentru șervețele cu inimioare din ceramică crem cu roșu, 
29,90 lei
13. Decorațiune înger cu stea din ceramică roșie, 18 cm, 43,90 lei, 
sfeșnic retro din metal gri, 39 lei
14. Decorațiune de Crăciun fetiță din polirașină, 10.5 cm, 31,90 lei
15. Tavă etajată din sticlă argintie, 23 cm, 56,90 lei,  decorațiune 
îngeraș din sticlă argintiu, 4,5 cm, 9,90 lei
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Magia 
trandafirilor 

din Anzi

Brăduţ de CrăCiun
Un brăduț elegant, din brad argintiu, construit, gata 

ornat, ideal pentru birouri și recepții, dar și pentru acasă

Coș Cadouri CrăCiun
Un aranjament floral de iarnă, însoţit de o 
sticlă de vin roşu şi o ciocolată cu cacao de 

Ecuador, de la Delicatese Florescu

magazine: 
galeria esplanada-Cora Pantelimon: Şos. Vergului, nr.20, sector 2

Centrul Comercial auchan Titan, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 33a, sector 3

Telefon: 0756.199.575

email: comenzi@flordelosandes.ro, www.flordelosandes.ro

Coş Cadouri CrăCiun 
 Un aranjament floral însoţit de o sticlă de vin roşu, 
o ciocolată cu cacao de Ecuador şi o pungă de cafea 
proaspăt măcinată, toate de la Delicatese Florescu

BuChet trandafiri alBi şi ilex  
Un cadou de sezon, cochet şi luminos

BuChet 101 trandafiri alBi şi roşii 
Un cadou romantic şi de efect, 101 declaraţii de 

iubire, într-un singur buchet

CeainiC Cu flori şi Ceai 
Un cadou inedit, menit să încălzească zilele reci de 

iarnă, într-o prezentare elegantă

Cadou CrăCiun 
Un cadou deosebit, care poate fi oferit 

toata luna decembrie

130 lei 300 lei 160 lei

245 
lei 235 

lei

600 lei 190 
lei820 

lei  

Personalizăm şi decorăm 
evenimente corporate, săli de 

conferinţe, localuri, orice spaţii 
care au nevoie de amprenta 
specială a unor aranjamente 

florale de efect.

Importator direct,  
cele mai bune preţuri!














