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V! a"tept!m la partenerii no"tri din toat! #ara "i pe 
www.franke.ro, www.frankemagazinonline.ro

MAKE IT WONDERFUL

Franke introduce noua gam! Classic Line completând oferta de solu!ii complete pentru buc"t"rie, zona de 
preg!tire a mânc!rii compus! din chiuvet" #i baterie, zona de g!tit compus! din cuptor, plit", hot", cuptor 
cu microunde "i zona de depozitare reprezentat! de frigider $ind perfect integrate din punct de vedere estetic 
%i func&ional pentru a crea o armonie perfect! în interiorul buc!t!riei.'

Buc!t!ria este centrul casei, locul în care se petrece cel mai mult timp al!turi de cei dragi, c!p!tând rolul de spa#iu 
de întâlnire în care se preg!te"te "i se serve"te masa "i locul unde întreaga familie socializeaz!. Dat! $ind importan#a 
buc!t!riei, amenajarea acesteia necesit! o aten#ie deosebit! pentru a face timpul petrecut cât mai pl!cut.

Armonie în buc"t"rie
FRANKE CLASSIC LINE 
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EDITOR’S CHOICE

ART! înEMAIL

Stilou Treasures of History, 5.750 lei
Geant" Soiree Parisienne, 
6.720 lei
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Gavroche din m"tase, 
Magic Sphinx, 250 lei

Eau de Parfum, 
Sphinx Rose, 500 lei

Colier Luna Piena, 
Hommage a 

Claude Monet, 
3.730 lei

Cravate din m"tase, 
Magic Sphinx, 500 lei

Butoni cu email, 
Treasures of History, 
2.140 lei

Cercei Waterdrop, 
Hommage a Claude 

Monet, 3.540 lei

Ceas Helena, Hommage a 
Claude Monet, 9.190 lei

Br"#ar" Aphrodita, Hommage a 
Claude Monet, 4.700 lei
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EDITOR’S CHOICEEDITOR’S CHOICE

1. Plic Dolce&Gabbana, pre! la cerere
2. Lipstick Bloodline, Anastasia, Victoria 
Gallery, 119 lei
3. Sutien, 599 lei, slip, 459 lei, suspender 
599 lei, Agent Provocateur, Victoria Gallery
4. Plic Valentino, pre! la cerere
5. Rochie Valentino, pre! la cerere
6. Ghete Dolce&Gabbana, pre! la cerere
7. Pantofi Marzo, www.marzo.ro, 695 lei
8. Inel din argint Crissara, 430 lei
9. Fard crem" waterproof Anastasia, 
Victoria Gallery, 119 lei
10. Pantofi Marzo, www.marzo.ro, 595 lei
11. Curea Roberto Cavalli, pre! la cerere
12. Portofel Burberry, pre! la cerere
13. Rochie Cristina S"vulescu, 3.500 lei

Ro!ul este incontestabil una dintre cele mai 
populare culori. Puternic" !i str"lucitoare, dar 
feminin" totodat", aceast" nuan#" se va mula 
perfect pe rochii, lenjerii !i accesorii. Tot ce 
trebuie s" faci este s" îndr"zne!ti!

PASIÓN
COLOREl
de la
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1. Colier Roberto Cavalli, 7.950 lei 
2. Cercei Roberto Cavalli, 2.450 lei
3. Cercei Valentino, 1.150 lei
4. Butoni de argint Crissara, 300 lei
5. Colier Roberto Cavalli, pre! la cerere
6. Inel Balair, Victoria Gallery, 378 lei
7. Colier Roberto Cavalli, pre! la cerere
8. Inel Crissara, 397 lei
9. Cercei Moschino Couture, 450 lei
10. Colier din piele "i cristale Brunelo Cucinelli, pre! la cerere 
11. Colier Roberto Cavalli, pre! la cerere
12. Inel Balair, Victoria Gallery, 315 lei
13. Cercei Crissara, 433 lei
14. Br#!ar# din piele cu aplica!ii monile Brunelo Cucinelli, 
pre! la cerere
15. Butoni din argint Crissara, 309 lei
16. Cercei din argint Crissara, 434 lei
17. Br#!ar# Valentino, 1.150 lei

Când vine vorba de bijuterii 
posibilit!"ile sunt infinite! 
De la cercei mici cu #urub, la 
cercei lungi #i opulen"i sau 
pandantive, inele #i br!"!ri, 
toate vor veni cu un aer delicat 
#i versatil în completarea "inutei 
perfecte! Motive figurative sau 
geometrice, de culori clasice 
aurii sau argintii pân! la tonuri 
aprinse de verde #i magenta, 
toate te vor inspira s! g!se#ti 
combina"ia care te va pune în 
valoare.  

FERMECATE
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EDITOR’S CHOICE

1. Ceas TAG Heuer Formula 1 Steel & Ceramic 37 mm - 6.380 lei
2. Ceas Revue Thommen Airspeed XLarge Classic Chronograph 40.5 mm - 8.780 lei
3. Ceas Raymond Weil Toccata 39 mm - 4.130 lei 
4. Colier Pasquale Bruni Bon Ton din aur roz !i cuar" – 17.730 lei
5. Ceas Grovana Sport Black PVD – 2.330 lei
6. Inele din aur roz cu/f#r# diamante Pasquale Bruni Promessa d’Amore
– 4.840 lei/ 4.510 lei
7. Ceas Grovana Traditional Rose PVD – 1.240 lei
8. Inel Pasquale Bruni Bon Ton din aur roz, cuar" roz !i diamante  – 10.640 lei
9. Ceas Longines Saint-Imier din aur roz !i o"el, decorat cu diamante
– 16.590 lei

1

5

8

6

2 3 4

7

QUALITY
TIME

9



The Essence of Pleasure

R!SF!"
SIM URI

pentru

Masc# de ochi, 65 leiGirlfriend - Balsam p#r 
350 ml, 78 lei

Set îngrijire ten (spumant de cur#$are, exfoliant, 
crem# hidratant#, bure$el, gentu$#), 260 lei

Lumânare parfumat# în 
pahar ceramic#, 95 lei

Gentu$# cosmetice

Exfoliant de corp - 
edi$ie limitat#, 79 lei

Set îngrijire 
picioare

Ulei de corp - edi$ie 
limitat#, 62 lei

Ap# de corp, 49 lei
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BEAUTY
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EDITOR’S CHOICE

Prim!vara lui 2015 vine cu inspira"ie #oral! $i vegetal!. 
Natura se imprim! pe gen"i $i  aduce culoare $i stil în 
"inutele noastre. Chiar dac! se men"in nuan"ele clasice, 
acestea sunt vibrante $i se combin! cu cele pline de via"!, 
nonconformiste. Putem alege din diversitatea de forme 
$i modele ingenioase, de la dreptunghiulare la rotunjite 
%i chiar inimioare. Gen"ile sunt de nelipsit în "inuta 
oric!rei doamne, mai ales când promit s! arate precum 
cele din fotogra&i!  Las!-te ispitit $i alege modelul 
preferat! Dac! po"i alege doar unul...

1. Panto! Marzo,  
www.marzo.ro,  595 lei
2. Geant" Valentino, pre# la cerere
3. Geant" Valentino, pre# la cerere
4. Clutch Roberto Cavalli, pre# la cerere
5. Geant" Moschino, 4.550 lei
6. Gen#i DOLCE & GABBANA, 
pre# la cerere
7. Geant" Valentino, pre# la cerere
8. Geant" DOLCE & GABBANA,
pre# la cerere
9. Geant" Roberto Cavalli, pre# la cerere 
10. Geant" Valentino, pre# la cerere
11. Panto! Marzo,  
www.marzo.ro, 695 lei

DIVERSITY
BEAUTIFUL
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12. Clutch Robeto Cavalli, pre# la cerere
13. Clutch DOLCE & GABBANA,
pre# la cerere
14. Geant" Valentino, pre# la cerere  
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Adelina Toader

ELLIE
!"#$%&'%$()*+',$,-,$,*%.#/$01$2*'34$+#.4$.56%*7'$89'5.6$+*6%:;<

Faptul c! "i-a dorit din tot sufletul s! aib! 
o familie nu o împiedic! s! fie artist!. 
Ast!zi Ellie White este mama unui b!ie#el 
de doi ani "i nu peste mult timp î"i va #ine 
în bra#e "i cel de-al doilea copil, o feti#! pe 

care o a"teapt! cu ner!bdare. Ellie White nu se opre"-
te din drumul ei în muzic! chiar dac! este mam!. 
“Acest lucru nu face decât s! m! ambi#ioneze "i mai 
tare s! fac din proiectul !sta o reu"it!”, ne-a m!rturi-
sit cânt!rea#a.
“Am pornit la drum cu toate puterile mele "i cu tot 
talentul de care dispuneam. Nu m-am mai gândit 
la nimic altceva, dat fiind c!, pe mine, cântatul m! 
completeaz!, m! face s! simt c! fac ceea ce trebuie!”, 
spune artista.
Una din vocile cu care Ellie White a crescut "i pe care 
o recuno"te într-o secund! datorit! timbrului incon-
fundabil este Whitney Houston, voce pe care a studi-
at-o ani la rând "i care i-a fost un adev!rat “profesor” 
de dic#ie "i interpretare.
Dragostea, iubirea în general, este subiectul de baz! 
care o inspir! cel mai mult în cântecele sale pe Ellie 
White. Fie c! este vorba de o iubire împ!rt!"it! sau 
nu, iubirea de mam! sau de via#! în general, dragostea 
este un subiect în care multe persoane se reg!sesc în 
permanen#!. 
Poate fi foarte greu s! împaci slujba de artist cu cea 
de mam! pentru c! sunt unele momente în care e"ti 
departe de familie, de copil. Ellie pleac! de fiecare 
dat! cu dorul în suflet "i se întoarce cu bucuria re-
vederii, a"a c! timpul trece mai repede. “Momentele 
în care copilul meu îmi sare în bra#e când m! vede "i 
nu mai "tie ce s! fac! de bucurie compenseaz! orice 
distan#! "i orice zi petrecut! departe de el”, ne spune 
cânt!rea#a.
Când am întrebat-o cum arat! o zi perfect! pentru ea, 
Ellie ne-a spus c! aceasta este o zi petrecut! al!turi de 
fiul "i de logodnicul s!u, f!r! grab!, f!r! telefoane, o 
zi în care se joac!, m!nânc! "i dorm împreun!.
Cânt!rea#a se bucur! de mul#i fani care o admir! "i îi 
urm!resc constant activitatea. Ei sunt de toate catego-

riile "i de toate vârstele. Uneori este surprins! când, 
la concertele sale, vin copii de 6-7 ani care fredoneaz! 
piese vechi de aproape 10 ani "i sper! s! î"i p!streze 
plaja larg! de fani "i s! cucereasc! cât mai mul#i în 
continuare. 
Din pasiune pentru scris "i din dorin#a de a fi cât mai 
aproape de fanii s!i a luat na"tere, de curând, blogul 
artistei, www.elliewhite.ro.
Ellie White este o persoan! foarte transparent! prin 
natura firii sale. “Dac! a" min#i cu ceva sau a" fi fal-
s!, lumea ar percepe lucrul acesta”, ne spune artista. 
Cânt!rea#a consider! c! via#a personal! începe s! fie 
afectat! de via#a de vedet! doar dac! se permite acest 
lucru. Cantitatea de informa#ii transmis! c!tre public 
este direct propor#ional! cu propria decizie. “Nimeni 
nu se va b!ga cu bocancii înainte s!-#i afle secretele”, 
m!rturise"te Ellie White. Cânt!rea#a este de parere c! 
fanii au dreptul s! "tie anumite intimit!#i, face parte 
din “job”, dar conteaz! "i cantitatea de intimitate pe 
care o transferi asupra fanilor "i a lumii în general. 
Ellie î"i dore"te s!$ împ!rt!"easc! anumite experien#e 
"i tr!iri, de aceea "i-a înfiin#at blogul.
Pe lâng! muzic! "i scris, lui Ellie îi place foarte mult 
s! citeasc!, chiar dac! în general nu are chiar atât de 
mult timp la dispozi#ie s!-l dedice acestei pasiuni. 
Printre pic!turi, dup! ce adoarme Mih!i#!, artis-
ta reu"e"te s! î"i fac! timp s! mai citeasc! câteva 
rânduri dintr-o carte. Una dintre c!r#ile care au 
impresionat-o foarte mult a fost “Trandafiri” de Lei-
la Meacham, iar “Shantaram” a lui Gregory David 
Roberts i-a l!sat dorin#a de a mai descoperi "i alte 
secrete indiene.$
Un alt domeniu de care Ellie White se simte atras! 
este cel al fashion-ului: “S! fim serio"i, c!rei femei 
nu-i plac hainele, pantofii, gen#ile, accesoriile "i cam 
tot ce #ine de fashion?” 
Se gânde"te dac! va face o carier! "i pe acest plan sau 
va r!mâne la stadiul de pasiune. 
Un alt proiect în care artista s-a implicat este lansa-
rea cafelei care îi poart! numele, Ellie White – Black 
Coffee. Pân! în prezent a fost lansat primul sortiment 

al acestei game, “Ethiopia$Yirgacheffe” o cafea culeas! 
de mân! la ferme din mun#ii de lâng! ora"ul Yir-
gacheffe din Sudul Ethiopiei cu o arom! f loral! puter-
nic! "i un gust catifelat "i fin. Ellie White ne promite 
c! în fiecare lun! se va lansa o arom! nou!!
În aceast! perioad! cânt!rea#a preg!te"te lansarea 
unui nou single, o pies! la care a lucrat al!turi de ba-
ie#ii de la Fly Project urmând ca, dup! na"tere, s! reia 
concertele care sunt în momentul de fa#! în pauz!. 
Pauz! doar la concerte, nu "i la repeti#ii, pentru c! 
“repeti#iile fac diferen#a între un concert bun "i unul 
memorabil”, mai spune Ellie White. În plus artista are 
foarte multe concerte de onorat în aceast! var! "i în 
toamna acestui an al!turi de band-ul s!u.
Pân! anul acesta cânt!rea#a a reu"it s! se #in! departe 
de buc!t!rie în perioada S!rb!torilor, îns! anul acesta 
va trebui s! se implice serios în prepararea bucate-
lor tradi#ionale, dar, fiindc! nici ea "i nici Doru nu 
m!nânc! miel, cel mai probabil c! drobul va fi unul 
vegetarian.
În ceea ce prive"te cadourile, Ellie White spune c! 
alegerea cadoului potrivit a fost dintotdeauna o pro-
vocare pentru ea deoarece, din dorin#a de a lua “cel 
mai bun cadou”, risca de multe ori s! aib! parte de 
efectul invers. Ea ofer! cu drag fiecare lucru cu titlul 
de “cadou” "i consider!:  “Cel mai mare dar pe care 
am putut s! îl fac cuiva a fost copilul nostru, o minu-
ne oferit! cu tot sufletul meu lui Doru, persoana care 
de 7 ani este al!turi de mine în fiecare zi "i c!ruia, în 
acest an îi mai «ofer» înc! o minune.”
Ellie White a mers tot timpul pe premise “f!r! re-
gret”. Crede c! avem cu to#ii anuminte momente în 
via#! pe care ne-am dori s! le rescriem dar nu putem, 
iar micile gre"eli sunt atât de infime încât nu conteaz! 
"i nu ar fi schimbat prezentul.$Artista "i-a ghidat via-
#a dup! premisa “Carpe Diem” sau “Tr!ie"te clipa”! 
Simte c! poate fi un sfat foarte bun pentru mul#i care 
alearg! dup! viitor "i uit! s! se bucure de prezent. 
“Viitorul va fi întotdeauna «mâine», iar noi tr!im 
întotdeauna «azi»”, conchide Ellie White.



DEPOZITARUL CENTRAL ESTE O INSTITU!IE FUNDAMENTAL" A 
PIE!EI DE CAPITAL DIN ROMÂNIA, CARE ASIGUR" COMPENSAREA 
#I DECONTAREA TRANZAC!IILOR CU INSTRUMENTE FINANCIARE, 
PRECUM #I EVIDEN!A REGISTRELOR SOCIET"!ILOR EMITENTE.

Web: www.DepozitarulCentral.ro     Tel.: 021/408 58 00     e-mail:  PublicRelations@depozitarulcentral.ro

Depozitarul Central 
mul!ume"te tuturor 
partenerilor pentru 

colaborare!
Pa"te Fericit!



EDITOR’S CHOICE

1. Ceas de buzunar Revue Thommen Manufacture – 7.440 lei
2. Butoni Hysek Kilada – 1.790 lei
3. Stilou Hysek iO – 2.260 lei
4. Stilou Hysek Ladies – 1.380 lei
5. Stilou Hysek Abyss – 3.180 lei
6. Ceasuri de birou Mondaine cu alarm! – 760 lei
7. Time Mover BUBEN&ZORWEG Spirit 4 – 20.300 lei
8. Cutie pentru depozitarea ceasurilor BUBEN&ZORWEG 
Vantage 18 Carbon – 8.540 lei

Magazinele Galt - orologerie elve!ian" ofer! în 
cele trei loca"ii din Bucure#ti m!rci excep"ionale 
de ceasuri, accesorii #i bijuterii cât #i consiliere 
de specialitate #i servicii post-vânzare la cel mai 
înalt nivel.

 Calea Doroban"ilor 153
 Str. George Enescu nr. 5 
 $e Grand Avenue J.W. Marriott

MECANICS
HYPNOTIC
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BUCURE!TI: Bd. Lasc"r Catargiu nr. 2, sector 1, (Pia#a Roman")
IA!I: Palas Mall – Str. Palat nr. 7A
TIMI!OARA: Iulius Mall – Str. A. Demetriade nr.1
CLUJ: Iulius Mall – Str. Alexandru Vaida-Voievod, nr. 53
BOTO!ANI: Str. Calea Na#ional" nr.4 – Formens

WWW.LOUISPURPLE.COM

Fondat! de doi ingineri textili"ti experimen-
ta#i, compania Formens a luat na"tere în 1999 
odat! cu achizi#ia echipamentului VESTRA, 
lider în industria textil! din Fran#a. Pozi#iona-
t! strategic la grani#a nord-estic! a României, 
într-o regiune cu tradi#ie în domeniul produc-
#iei textile, fabrica Formens a devenit în scurt 
timp lider pe pia#a de costume din Fran#a, 
datorit! know-how-ului româno-francez. 

Capacitatea de a în#elege pia#a "i de a anti-
cipa nevoile clientului în func#ie de particula-
rit!#ile $!rii c!reia se adreseaz!, a determinat 
dezvoltarea produc#iei în dou! direc#ii: cea a 
articolelor vestimentare ready-to-wear "i ma-
de-to-measure.

Louis Purple este cel mai recent proiect, în 
care speciali"tii Formens au investit toat! 
pasiunea "i cuno"tin#ele, pentru a ob#ine 
un raport calitate-pre# neîntâlnit pân! acum 
pe pia#a de vestimenta#ie masculin!. Com-

binând tehnologia de ultim! genera#ie cu 
tehnicile tradi#ionale, Louis Purple reu"e"te 
s! mul#umeasc! întru totul chiar "i pe cei mai 
exigen#i clien#i. 

Calitatea de juc!tor important în produc#ia 
mondial! de costume masculine dar "i im-
plicarea speciali"tilor în procesul de crea#ie 
ofer! clien#ilor Louis Purple accesul la pro-
duse de o calitate remarcabil!, cu un design 
de top. Ionu$ Marin, co-fondatorul Ego Men’s 
Fashion Concept, magazin care a distribuit 
cu succes brandul Louis Purple  înc! din anul 
2010, coordoneaz! un serviciu inovator pen-
tru clien$i, orientat c!tre nevoile acestora. La 
Louis Purple, nu exist! “vânz!tori”, ci mai de-
grab! consilieri de stil care interac$ioneaz! 
cu clientul, ajutându-l s! fac! cele mai bune 
alegeri vestimentare.  

Parteneriatele cu #es!torii prestigioase, cum 
ar fi: Vitale Barberis, Reda sau Dormeuil ofer! 

acces clien$ilor la #es!turi premium, cu pre-
#uri accesibile.

Gama ready-to-wear Louis Purple include 
articole din gama business, smart-casual "i 
de ceremonie, într-o varietate excep#ional!. 

Zona de Made to Measure a magazinelor 
ofer! clientului sofisticat posibilitatea de a-"i 
exprima stilul, prin peste 18.000 de combi-
na#ii: #es!turi, croial!, tip de rever, buzunare, 
butoniere "i nasturi, detalii ce fac unic! fieca-
re pies! din garderob!.

Pentru c! experien#a "i priceperea în croito-
rie sunt tot mai rare, Louis Purple apeleaz! la 
tehnologia de ultim! genera$ie de scanare 
3D a întregului corp, reducând procesul de 
m!surare a clientului la 5 minute. Avatarul 
astfel creat ajunge în fabric!, unde speciali"-
tii analizeaz! morfologia "i dimensiunile, re-
alizându-se astfel un costum potrivit siluetei 
fiecarui client. 











VACAN E

De la b!rcile colorate ale pescarilor "i pân! la arhitectur! sau buc!t!rie, Malta, 
#!ri"oara aflat! la doar dou! ore de zbor fa#! de România, nu are cusur. Privit! 
de pe mare, din dep!rtare, arat! ca un castel de nisip perfect construit. Când te 

apropii îns! de zidurile cu turnuri impun!toare, înconjurate de "an#uri de ap!rare, î#i 
taie r!suflarea.
 Valetta e, de departe, bijuteria coroanei malteze. În inima ora"ului cu cea mai mare 

concentrare de monumente din lume troneaz! Palatul Marilor Mae"tri, dovad! celor 
270 de ani de influen#! politic! "i economic! a cavalerilor maltezi. Iar acesta este doar 
unul din cele 320 de monumente pe care le po#i vizita luând-o la pas. 
 Sta!iunea St. Julian trebuie s! fie, m!car pentru o sear!, pe lista destina#iilor tale. Pen-

tru c! aici pare s! pulseze via#a nebun! a Maltei, zona e cea mai c!utat! "i mai populate 
din insul!. $i nimic din ce ofer! acum nu mai aduce cu fostul sat pesc!resc care a înflorit 

în timpul ocupa#iei britanice. Hoteluri de lux, dar "i caz!ri pentru bu-
gete reduse ori iahturi care-#i taie r!suflarea sunt pline de turi"ti veni#i 
din toat! lumea pentru câteva zile de mare, soare "i distrac#ii pân!-n 
zori în cluburi de noapte, restaurante, baruri sau terase pe plaj!. 
 Fortul Saint Elmo str!juie"te coasta maltez! de pe peninsula Sci-

berras care desparte cele dou! mari porturi naturale Marsamxett "i 
Marele Port, cel mai mare port natural al Mediteranei. Dincolo de con-
struc#ia în sine "i de frumuse#ea str!du%elor care-l înconjoar!, fortul 
este special în perioada „Paradei G!rzilor”, un adev!rat spectacol în 
care maltezi tineri sau cu tâmple albe reconstituie evenimente istorice 
autentice, cu tot cu salve de tun "i parade fastuoase. 
 Mdina, cetatea care a fost locuit! de fenicieni în urm! cu peste 2.700 

de ani se afl! în cel mai înalt punct al insulei Malta. În timpul stap!nirii 
romane a fost construit în interiorul ei Palatul guvernatorului "i se spu-
ne c! tot aici a locuit "i Sfântul Pavel dup! naufragiul sau pe insul!. Dar 
nici pân! acum “ora"ul t!cut”, cum i se spune acestei cet!#i de vis tot de 
culoarea mierii, în care nu au voie decât ma"inile celor care locuiesc în 
ea, nu "i-a pierdut farmecul. Iar petele de culoare pe care le reprezint! 
micile balcoane din lemn, obloanele sau florile c!#!r!toare nu fac decât 

s!-l des!vâr"easc!.
 Nu trebuie s! existe vacan#! în Malta f!r! o ie"ire la Festa, acea s!rb!toare a artificiilor 

în care se implic! întreaga comunitate a unui sat. Casele "i str!zile sunt decorate în cu-
lorii vii, bisericile "i catedralele sunt acoperite de zeci de mii de lumini#e multicolore, au 
loc spectacole de muzic! tradi#ional! sau clasic!, parade ale cavalerilor costuma#i în stil 
medieval sau baroc, iar mâncarea, b!utura "i suvenirurile se vând peste tot. Ce conteaz! 
îns! cel mai mult sunt spectacolele pirotehnice unice în lume, oraganizate sub form! de 
întrecere, pe str!du#ele altfel lini"tite. 

 Insula Gozo, a doua ca m!rime din arhipelag, care a p!strat mai mult din tradi#ia 
rural! a vechilor locuitori ai Maltei trebuie s! ocupe de asemenea una din zilele tale 
de vacan#!. Ai de v!zut frumoasa biseric! Ta Pinu, singura nepictat! pe interior, care 
cuprinde o expozi#ie cu obiecte donate de cei care au venit aici "i s-au rugat, iar apoi au 
tr!it o minune. Nu po#i rata îns! nici “Azure Window” "i “Blue Grotto”, fereastra "i grota 
albastre, care par s! amplifice turcoazul m!rii.  

OFERTA TRAVEL SENIORI + 50 la Hotel Bella Vista, 4  cu demipensiune - 299 "

OFERTA COPILUL C#L#TORE$TE GRATIS cu condi%ia ca el sa stea în camer! cu 
doi adul%i. Oferta este de 455 %/persoana - la hotel 4  cu mic dejun

Tariful include:
· avion charter Bucuresti - Malta- Bucuresti
· 7 nop&i cazare la hotel 4 
· transfer la hotel 'i retur
· asisten&( turistic( în limba român(
Nu sunt incluse: taxe aeroport- 95 & / pers, asigurarea medical! - 36 lei (op!ional")
asigurare turist plus premium (recomandat") - 64 lei (valabil" pentru 8 zile).

www.malta.ro
Str. Pitar Mo" nr. 29, et.1, ap. 23C, sector 1, Bucure"ti

telefon/fax: 021/318.59.93, 021/318.59.92, mobil: 0722.626.903
E-mail: maltaltd@malta.ro

MALTA,
VACAN!A 3  1în

Uimitorul arhipelag din Mediterana te a"teapt# cu distrac$ii, cultur# "i mult soare

Cu un amestec delicios 

din calcar de culoarea 

care duc spre mare. 

Fortul 
Saint 
Elmo

Palatul Marilor Mae!tri

Azure Window

Blue Grotto

Mdina

Festa

Biserica Ta Pinu
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Grup Feroviar Român ureaz! tuturor românilor

Grampet GROUP 
Calea Victoriei nr. 114, Sector 1, Bucure"ti   
Tel: 0040 21 317 30 90 
Fax: 0040 21 317 30 91 
www.grampet.ro
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! inurile VILLA VINEA sunt rezultatul unui microclimat 
unic, seva unui p!mânt extraordinar, amplasat pe valea 
râului Târnava Mic!, una dintre cele mai vechi regiuni viti-

cole ale Transilvaniei. Combina"ia de soiuri plantate pe pantele cu 
expozi"ie predominant sudic!, este unic!. Vânturile vestice #i nord-
vestice favorizeaz! reglarea ritmului vi"ei de vie, evaporând apa în 
exces provenit! din roua dimine"ii, cea"! sau precipita"ii, ajutând, 
astfel, ca strugurii s! re"in! zaharuri, aciditate tipic! #i arome speci-
$ce acestui terroir.

Povestea a început în jurul anului 2001, când Heiner Ober-
rauch a descoperit aici, în inima Transilvaniei, acest loc plin de 
promisiuni. Dorin"a lui a fost de a crea vinuri unice, cu mult carac-
ter, de neuitat pentru to"i cei ce urmau s! le deguste. Solurile au fost 
cartate, studiate, iar pro$lul lor geologic a ar!tat sedimente formate, 
cu prec!dere, din argil!, minerale #i cantit!"i de ap! ideale pentru ce 
avea el în minte.

În cursul urm!torilor ani, 32 de hectare au fost plantate cu soi-
uri nobile locale, Feteasc! Alb!, Feteasc! Regal! #i Feteasc! Neagr!, 
alaturi de soiuri clasice, Sauvignon Blanc, Riesling de Rhin, Gewur-
ztraminer, Muscat Ottonel, Pinot Noir #i Merlot. Mai târziu, un soi 
alb, de origine german!, Kerner #i unul ro#u, de origine austriac!, 

Zweigelt, au fost ad!ugate la soiurile déjà plantate. Vinurile rezultate 
din aceste soiuri sunt dou! dintre vinurile preferate ale lui Heiner, 
de acas!, din Tirolul italian.

Oenologul cramei este italianul Celestino Lucin, de"in!torul 
titlului Winemaker of the Year 2009, acordat de publica"ia italian! 
de vinuri Gamberto Rosso, asistat de c!tre #eful de cram! Mihaly 
Denes. Combina"ia între tradi"ia vinului transilv!nean #i tehnolo-
gia modern! #i inovatoare, în acest caz, conduce la un rezultat care 
poate $ reg!sit în titlurile #i medaliile acordate vinurilor VILLA 
VINEA, înc! din primul an de prodictie, 2011, vinuri deosebite prin 
complexitatea aromatic!, echilibru, tanini catifela"i #i un post-gust 
lung.

P!strarea autenticit!"ii locului a fost unul dintre criteriile 
de baz! în construc"ia cramei. Turnul, caracteristic zonei Tran-
silvaniei medievale, vegheaz! asupra frumoaselor dealuri plan-
tate cu diferite soiuri de struguri din întreaga Europ!, a satelor 
cuib!rite în vale #i a râului #erpuind la baza podgoriei. Este un loc 
cu o atmosfer! deosebit!, la fel de impresionant ca vinurile cre-
ate aici. %i cu ajutorul oamenilor de pe valea Târnavei Mici s-a 
creat un loc aparte din care rezult! “pic!turi foarte speciale” –  
vinurile VILLA VINEA.

CASTEL VINUM S.r.l. 547400 – Mica, Nr. 243,  Jud. Mure!, România | Tel. 0365 505 107, Fax  0365 505 103 | wine@villavinea.com
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