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Az ÁRKÁD mindig útba esik!
Megközelíthető:

n Helyi tömegközlekedés:
2, 2A, 3, 4, 4A, 4G, 4Y, 6, 113, 14, 15, 
20, 20A, 120, 122, 23Y, 123, 24, 124, 
25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 71, 72, 
73, 73Y, 932 és 973 buszokkal

n Távolsági buszjáratokkal

Tisztelt Olvasók!

130
üzlet

850
parkolóhely

Az ÖN
kényelméért

Nyitva tartás
07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
ZÁRVA

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Május 4. és 31. között az ősi 
világban érezhetik magukat 
mindazok, akik ellátogatnak 
bevásárlóközpontunkba. Dinó 
Adventures interaktív kiállítá-
sunk ugyanis nem kevesebb, 
mint 65 millió évvel ezelőttre 
repít minket vissza, hogy elénk 
tárja a Föld akkori urait.

A hatalmas dinófigurák között járva 
olyan érzés fog el minket, mint-
ha időutazáson vennénk részt. A 
kézzel, alapossággal és aprólékos 
műgonddal készített őslények élet-
hűen mutatják meg, milyenek is le-
hettek ezek a gigantikus élőlények. 
Tárlatunk ereje azonban nemcsak a 
monumentális méretekben rejlik. A 

dinók külseje mellett az alkotók az 
állatok viselkedését, vélt jellemvo-
násait is szerették volna hűen áb-
rázolni. Mozdulatsoraikat is tanul-
mányozhatják az érdeklődők, hisz 
a kiállítás főszereplői mozognak, 
pislognak, emellett hanghatásnak 
sincsenek híján. A dinók tiszteletet 
parancsoló hangja még életszerűb-
bé teszi az ősi világot. Ami pedig 
végképp lelket önt a bemutatott 
darabokba, az nem kisebb dolog, 
minthogy dinóink még „lélegez-
nek” is. Kerüljenek beljebb, tegye-
nek egy nem mindennapi sétát 
csodálatos bolygónk régi urainak 
birodalmában.

5. oldal

2. oldal

Ragyogó szépség
A napsugarak jóleső si-
mogatása üdítően hat 
testünkre, lelkünkre. 
Gondoskodjunk profik 
tippjeivel szép smink-
ről, hogy ragyoghas-
sunk egész nyáron át!

Nyári kuponnapok
Június 3-6-ig online ku-
ponakciónk keretében 
olcsóbban szerezheti be 
nyári ruhatárába a vá-
gyott darabokat, s a nya-
raláshoz szükséges hol-
mikat is.

3. oldal 7. oldal

Kalózok kiállítás
Bolygónk ősállatait júni-
usban a rettenthetetlen 
kalózok váltják! Több 
mint 3 héten át a tenge-
rek urai várják látogató-
inkat. Kalandra fel, tart-
sanak velünk!

Önök az ÁRKÁD Híradó nyári szá-
mát tartják a kezükben… ugyanis 
augusztusig újságunk nem jelenik 
meg.

Nem túlzás azt állítani, hogy izgal-
mas hónapok elé nézünk a pécsi 
ÁRKÁD-ban, hiszen két nagysza-
bású rendezvénnyel is kedveske-
dünk a Látogatóinknak, ezzel is 
bizonyítva, hogy az ÁRKÁD több 
mint egy bevásárlóközpont: él-
mény és program az egész család 
számára. 

Vessék hát bele magukat szórakoz-
tató programjainkba, nézelődje-
nek, ámuljanak, és persze ne felejt-
sék el beszerezni az idei nyár első 
darabjait!

Kellemes nyarat és élményteli 
szünidőt kívánunk!

Hahner Klaudia
centermenedzser
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Színes programok az egész családnak

programajánló

2015. jún. 26.–júl. 18.

2015. július 19.

2015. június 3–6.

2015. május 15.

2015. május 4–31.

KalózoK Kiállítás

X. árKád KeréKpártúra

Nyári árKád  
KupoNNapoK

Véradás

diNó KalaNd Kiállítás

Hétfő-Szerda
Csütörtök-Szombat

Vasárnap

ZÁRVA: 2015. május 25.
2015. augusztus 20.
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ChiC&Style 
Beauty napok

képes visszatekintő
Idén került első ízben megren-
dezésre trendmagazinunk profi 
csapatának szervezésében az a 
szépséghétvége, mely kétségte-
lenül a tiniktől az érett hölgyekig 
mindenki számára tartalmas ki-
kapcsolódást jelentett.

Április 10 és 11. között rendhagyó 
divatnapokon vehettek részt a 
trendek szerelmesei. A nagy sike-
rű hétvégi programot Chic&Style 
magazinunk professzionális csapata 
szervezte. Mottónkat valóra vált-
va közel 200 látogatónknak adtak 

stílustanácsokat, segítve őket ab-
ban, hogy megjelenésüket megújít-
sák, ezáltal növeljék önbizalmukat 
is. Sminkesek, fodrászok, stylistok 
mindenkinek egyénre szabottan, 
személyiségéhez és testalkatához, 
habitusához illeszkedő útmutató-
val szolgáltak. A rendezvény sike-
rére való tekintettel terveink sze-
rint jövő tavasszal is lesz egy olyan 
hétvégénk, melyet együtt tölthe-
tünk a szépség és stílus jegyében. 
Tavaszi beauty napjaink hangulatát 
pedig semmi nem adhatja hűebben 
vissza, mint a képek!

RaGyoGÓ SZÉpSÉG  - Beautify you!
  1, 2   TISZTA ÉLVEZET! 
Vágyik egy kis meglepetésre? 
A Douglas Make-up Aquarelle 
Powder-t tesztelve elmondhatjuk, 
hogy megérkezett, amire várt! Egy 
elegáns, bársonyosan puha textúra, 
amely igazából egy krém és egy pú-
der közti átmenet. Az igazán izgal-
mas színhatásért úgy tudja keverni 
a 3 különbözően csillogó árnyala-
tot, ahogy csak szeretné. Minden 
esetben egy személyes eredményt 
fog kapni. Ez az innovatív púder 
kiemeli, fényt ad az arccsontnak és 
kihangsúlyozza az arckontúrokat. Az 
arcnak finom ragyogást kölcsönöz 
egy egészséges megjelenéssel. Akár 
dekoltázsát is kiemelheti egy kis 
ragyogással. 
Tipp: Természetesen minden árnya-
latnak van egy egyedi hatása – a 

sötétebb árnyalatok mélyítenek, míg a 
világosabb árnyalatok pedig kiemel-
nek, élénkítenek. A hosszantartó ha-
tás érdekében az Aquarelle Powder-t 
nedvesen vigyük fel a bőrre, de csak 
abban az esetben, ha még nincs rajta 
púder.

  3   A LEGÚJABB TREND 
A legelképesztőbb megjelenés az 
utcákon: a tökéletesen matt ajkak. 
Legyen ez barack, pink vagy rozs-
davörös szín - a lényeg, hogy matt 
legyen. A Lipstick Matte 6 árnyalatban 
érhető el a Douglasban, mindegyik 
erős színt biztosítva, szaténhatással. 
A precíz kontúrok nagyon fontosak a 
tökéletes ajkakhoz. Ezért fontos, hogy 
a rúzs felhelyezése előtt az ajakkontúr 
ceruzát használja. 
Tipp: Ha vékony ajkai vannak, nyugodtan 

adjon egy kis extra hatást: első lépésben 
egy korrektorral fedje be a kontúrvo-
nalakat, majd a szájkontúr ceruzával 
rajzolja meg ajkának formáját és végül 
a matt rúzzsal fejezze be a sminket.

NYÁRI SMINKAJÁNLÓ 
Az Yves Rocher bőrtökéletesítő BB 
krém  6 az 1-ben   5   24 órán keresz-
tüli hidratálást biztosít, bőrkiegyen-
lítő hatásának köszönhetően pedig 
garantált a sima arcbőr. Elfedi a 
bőrhibákat és a fáradtság nyoma-
it, bőrkisimító, emellett védelmet 
nyújt a külső hatások ellen.
Könnyű állaga miatt  egyenlete-
sen eldolgozható a bőr felületén. 
A COULEURS NATURE termékcsalád 
egyszínű szemhéjpúderét Bleu azur 
árnyalatban   6   ajánljuk, ez a szín 
ugyanis a 2015-ös nyár igazi slágere. 

Selymes, púderes jellegű textúra, 
sosem látott intenzitás! Könnyen 
felvihető, építhető színek, amelyek 
akár 8 órán át tartósan fednek. A 
dúsító, szétválasztó szempillaspirál 
vízálló, így bátran használhatjuk 
strandon, vízparton is. A COULEURS 
NATURE Napos és gyöngyházas pú-
der   4   kétségtelenül a kedvencünk! 
Az egymást kiegészítő nagyon ter-
mészetes, napsütötte púder és a 
kifinomult ragyogású, gyöngyházas 
púder, melyeket úgy dolgoztak ki, 
hogy tökéletes harmóniában legye-
nek a bőrrel. A napsütötte púder 
bronzosító hatása azonnali, nagyon 
természetes napbarnított színt ad. 
Az ecsettel felső rétegként felvitt 

gyöngyház-vo-
nás felébreszti 
és selymessé 

teszi az arc ragyogását az esti fé-
nyekben. A napos és gyöngyházas 
púder duó a rizskorpa-kivonat min-
den természetes jótéteményével 
halmozza el a Hölgyeket. A termék 
bőrgyógyászati ellenőrzés mellett 
tesztelve, minden bőrtípusra aján-
lott. Előnye még a széles panoráma-
tükre. A COULEURS NATURE csillogó 
rúzs   7   egy igazi nóvum. Az Yves 
Rocher kutatói most először válasz-
tottak cseresznyeolajat egy rúzs 
alapanyagául. A cseresznyeolaj 
fényvisszaverő és hidratáló hatá-
sának köszönhetően egy nagysze-
rű csillogó rúzst nyertek. A cso-
dás színekben pomázó, ajkának 
természetes csillogást kölcsönző 
rúzs  100%-os cseresznyeolajat 
tartalmaz! Nyárra Rose grenadine 
színben ajánljuk.

  1    2    3    4  

  5  

  6  
  7  



 ÁRKÁD híRaDóXIV. ÉVFOLYaM 136. SZÁM 32015. május 7. CsÜTÖRTÖK

ÁRkÁD kuponnapok
nyári online kuponakció június 3–6.

Itt a nyár, a nap ragyogóan süt, ki-
virult a környezetünk, miért is ne 
ragyoghatna fel a szemünk pár új 
nyári holmi láttán? Főleg, ha most 
kedvezőbb áron szerezhetjük be a 
kiszemelt darabokat! A nyári ruha-
tár kialakításának, és a nyaraláshoz 
szükséges kellékek beszerzésének is 
épp itt az ideje. Nehéz ellenállni az új 
kollekcióknak, melyek már egy ideje 
oly hívogatón ott várják Önöket a 
polcokon? Elektronikus kuponjaink-
kal kedvezményesen vásárolhatnak 
az új szezonra! Újuljanak meg a mi 
segítségünkkel, éljenek az e-kupo-
nok nyújtotta kedvezményes vásárlási 
lehetőséggel. Kattintsanak a www.
arkadpecs.hu weboldalra, s tekintsék 
meg, mely üzletek kínálják Önöknek 
akciós áron termékeiket.

Útmutató:
1. Klikk a www.arkadpecs.hu oldalra
2. Klikk a Tavaszi kuponnapok fe-

lületre
3. Kupon kiválasztása, kattintás a 

nyomtatóikonra
4. Több kupon együttes nyomtatá-

sához használja a kupongyűjtőt
5. A kinyomtatott kupont vásárláskor 

adja át az eladónak
6. Érvényességi időn belül használja 

el a kuponjait

KupoNNYoMTATÓ STAND
2015. JÚNIuS 3–6-IG
Akiknek nincs otthon nyomtatójuk, 
az ÁRKÁD felső szintjén található 
nyomtatóstandnál lehetőségük nyílik 
áttanulmányozni az akcióban részt-
vevő üzletek és az általuk nyújtott 
kedvezmények listáját. Ezt követően 
hostesseink kinyomtatják és átadják 

Önöknek a vásárlásra feljogosító 
kupont. 

TAKARÉKoSKoDJANAK 
RENDSZERESEN
Facebook rajongói oldalunkon, a 
www.arkadpecs.hu weblapon arra 
is lehetőségük van, hogy felvegyék 
velünk a kapcsolatot. Írjanak az info@
arkadpecs.hu címre, vagy a www.
napiakciok.hu oldalon a Vásárlói véle-
mények rovatában osszák meg velünk 
és a többi kuponfelhasználóval, hol 
mire érdemes vadászni, mely üzletben 
találkoztak kitűnő ajánlatokkal, hol 
lelhetők fel a legtrendibb holmik. Aki 
pedig elsőként szeretne értesülni az 
ÁRKÁD Pécs üzleteinek akcióiról, prog-
ramjairól, iratkozzon fel hírlevelünkre! 
Regisztrált tagjainknak ugyanis időn-
ként 10-20, akár 40% kedvezményre 
jogosító akciós kuponokat küldünk ki.

eDyeDi kÖRMÖk
  1, 2, 3   3D pEARLS
Minél egyénibb annál jobb: a sztárok-
nak, mint például Katy Perry, Zooey 
Deschanel vagy Rihanna a köröm 
művészete a kifejezés egyik formája. 
A Douglas Make-up gyöngyöknek 
köszönhetően ez a fajta művészet 
szinte gyerekjáték: mindössze any-
nyit kell tenni, hogy lakkozás után, 
mielőtt még megszáradna, rászórja 
a fekete-kék, kék-arany vagy pink-
fehér színösszetételben kapható 
gyöngyöket.

  4   SHELLAC –SZÍNVARÁZS 
A Shellac a hagyományos lakkozás és 
a zselé legjobb tulajdonságait ötvözi, 

így biztosítja a ragyogó színeket, a 
tartósságot és a hagyományos lakko-
zás során gyakran felmerülő problé-
mák kiküszöbölését. Nincs száradási 
idő, mivel UV fényre köt. Elkészítése 
nem tart tovább fél óránál és 2-3 
hétig ragyogó marad. Eltávolítása 
nem igényel reszelést, néhány perc 
alatt egyszerűen leoldható. A  ter-
mészetes körömminőségen nem vál-
toztat. Ajánljuk mindazok számára, 
akik tartós, ragyogó, élénk színeket 
szeretnének, ugyanakkor tartanak 
a körömlemez esetleges vékonyo-
dásától. A Hands&Beauty üzletben 
több mint 100 színárnyalat közül 
választhatnak a Hölgyek!

ÚJDonSÁGok aZ ÁRkÁD-Ban

Megnyitott a Scitec Nutrition

Megújult a Balance

Megnyitott a Mischler Cakes

Megújult a Bono

Megújult a Dockyard

576 kbyte 20% kedvezmény használt játék szoftverre. Az akciós más 
kedvezménnyel nem összevonható.

Alexandra
20% kedvezmény minden teljes árú könyvre. A kedvezmé-
nyek nem halmozhatók és nem vonatkoznak akciós termé-
kekre, tankönyvekre.

Apacs Ezüst Ékszer
40% kedvezmény minden termékre, kivéve tisztítókendő, 
ékszer alkatrészek, dobozok. Az akció a leértékelt termékekre 
nem vonatkozik.

Asia Food 20% kedvezmény az összes üzletben készített ételre.

Beauty Hands 20% kedvezmény minden SHELLAC szolgáltatás árából.

Borgo 20% kedvezmény a megjelölt termékekre. A kedvezmény 
más akcióval nem vonható össze, készpénzre nem váltható.

C&A 20 % kedvezmény a vásárlás végösszegére.

Calzedonia 20% kedvezmény a tavaszi kollekció megjelölt termékeire.

Csoki Korzó
20% kedvezmény minden termékre, kávéra, desszertre, 
drazséra. A kedvezmény a webáruházra is érvényes. Az 
akció a leértékelt termékekre nem vonatkozik.

Douglas 20% kedvezmény minden Douglas MAKE-UP termékre.

Extrametál
20% kedvezmény az Extrasol Solingen és a Herbertz 
Solingen termékekből. A kedvezmény nem vonatkozik a már 
akcióban lévő cikkekre.

Fleur-t 20% kedvezmény a cserepes növényekre.

Gas
20% kedvezmény, ami kizárólag a megjelölt termékekre 
vonatkozik, az eredeti árból értendő és egyéb kedvezménnyel 
nem vonható össze!

Happy Box 20% kedvezmény teljes áras termékekre, kivéve a humoros 
ajándékok.

Herbária
2000 Ft kedvezmény minden teljes áras Berkemann lábbeli 
árából. Az akció a leértékelt termékre nem vonatkozik, és más 
kedvezménnyel nem összevonható.

Hervis
20% kedvezmény egy kiválasztott termékre. A kupon más 
akcióval, kedvezménnyel nem vonható össze, és nem érvényes 
első áras, leértékelt, illetve szórólapos termékekre.

Inside
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Interspar

A kupon 7.500 Ft feletti vásárlás esetén 500 Ft azonnali ked-
vezményre jogosít a vásárlás végösszegéből.  Más akcióval, vagy 
kedvezménnyel nem vonható össze. Egy vásárlás alkalmával csak 
1 db blokk végösszeg kedvezményt biztosító kupon használható fel, 
a kupon más blokk végösszeg kedvezménnyel együtt nem használ-
ható fel. Az ajánlat 2015. június 3–6. között, kizárólag az ÁRKÁD Pécs 
INTERSPAR üzletében érvényes. További részletek az áruházban.

Intimissimi 20% kedvezmény női felsőrészekre.

J.press
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Juta 10-20% kedvezmény a megjelölt termékekre, kivéve a Tho-
mas Sabo ékszereket. Az akció a készlet erejéig érvényes.

Korona Óra 10% kedvezmény az üzletben megjelölt termékekre.

Kreatív Hobby 20% kedvezmény minden termékre, ami az üzletben 
kapható.

Monarchy
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Neckermann 20% kedvezmény az akció időtartama alatt egyes utasbizto-
sításokra. A részletekről érdeklődjön az irodában!

office Shoes
10–20% kedvezmény az új kollekciós és nem akciós termé-
kek árából. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható.
A kedvezmény mértéke modellenként eltérő lehet.

pirex

20% kedvezmény Lamy termékekre, és 20% kedvezmény 
Scooli iskolatáska szettekre. A kedvezmény más kedvez-
ménnyel vagy kuponnal nem vonható össze, készpénzre nem 
váltható, egy vásárlás alkalmával kizárólag egy kupon érvénye-
síthető a feltüntetett dátumokon, visszavonásig érvényes.

prosis  Autókozmetika 20% kedvezmény klímatisztítás választása esetén.

Retro
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Six 20% kedvezmény 2 db termék vásárlása esetén. A kedvez-
mény más akcióval nem összevonható.

Tatuum Minden vásárlónak 10% kedvezmény, törzsvásárlóknak 
20% kedvezmény minden teljes áras termékre.

Tchibo 20% kedvezmény használati cikk vásárlása esetén.

Tchibo
20% kedvezmény legalább 3 használati cikk vásárlása 
esetén. A kedvezmény csak használati cikkek vásárlása esetén 
érvényes, más kedvezménnyel össze nem vonható.

Triumph 20% kedvezmény minden termékre június 04–06-ig.

Wrangler Lee
20% kedvezmény minden teljes áras termékre. Az akció a 
leértékelt termékekre nem vonatkozik, és más kedvezménnyel 
nem összevonható.

Yves Rocher
40% kedvezmény 1 db nem Zöld Pontos termékre. A ked-
vezmény más akciókkal nem összevonható és a termék eredeti, 
nem akciós árából kerül levonásra. A kedvezmény egyszeri 
alkalommal, a kupon átadásával vehető igénybe.

  1  

  2  
  3  

  4  



2  ÁRKÁD híRaDó XIV. ÉVFOLYaM 136. SZÁM2015. MÁjuS 7. CSÜTÖRTÖK4

napoS tippek  
utaZÁS

napoS iDŐk – telJeS kÖRŰ VÉDeleM
A Douglas Sun új termékvonal a 
Douglas márkanévhez kapcsolódó, a 
bőr- és hajápolási ill. sminktermékek-
nél már megszokott szakértelmet 

viszi tovább. Kellemes illatú, hatékony 
és nékülözhetetlen termékek elérhe-
tő áron, hogy a kellemes napsütést 
biztonságban élvezhessük! Minden 

Douglas Sun termék UVA/UVB szűrőt 
tartalmaz, E-vitamint a szabad gyökök 
megkötésére, és gyertyafa kivonatot, 
mely elősegíti a sejtek megújulását. 

MinŐSÉGi 
napoZÓSZeRek – 
keDVeZŐ ÁRon
Az INTERSPAR áruházban megvásárolható Sun Kiss 
márkatermékek az egész család részére biztosítják a 
gondtalan napozás örömét bőrtípusnak megfelelő-
en, kiemelten figyelve a gyermekek érzékeny bőrére. 
A Sun Kiss naptejek és napozó spray-k az UVA/UVB 
szűrők segítségével megbízható védelmet nyújtanak 
az ultraibolya-sugárzás ellen és gondoskodnak a bőr 
különleges selymességéről. A „Quality by SPAR” logó a 
csomagoláson a megbízható SPAR minőséget jelöli: a 
termékek megfelelnek a szigorú minőségi előírásoknak 
és elismert gyártók készítették a SPAR részére – kiváló 
minőség kedvező áron.

pRaktikuS ÉS 
MaXiMÁliS VÉDeleM
Az YVES ROCHER 30 faktoros napozó maxi spray és a 
15 faktoros "Nyom nélküli" napozó spray-je maximális 
napvédelem minimiális erőfeszítéssel. Láthatatlan 
védelem, mely hatékonyan véd a káros UVA- és UVB- 
sugárzás ellen. Elősegíti az egységes barnulást, víz- és 
izzadtságálló. Előnyei: könnyű összetétele nem hagy 
zsíros érzetet a bőrön, és nem ragad. A praktikus 
pumpa segítségével könnyedén eloszlathatja testén. 
A flakon oldalán található átlátszó csík láthatóvá teszi, 
hogy mennyi van még a termékből.

NECKERMANN 
KLuBSZÁLLoDÁK
Játék, móka és vidámság – kicsiktől 
a nagyokig  Lollo-val és Bernie-vel! 
A Neckermann Klubszállodák kaba-
lafiguráival most még több változa-
tos programon vehet részt a család 
minden tagja. Béres Alexandra által 
képzett magyar nyelvű animátorok 
a nyaralás teljes ideje alatt ingyenes 

és változatos gyermekprogramok-
kal várják a szórakozni vágyókat. 
Válogasson a Neckermann Klubszál-
lodáiból a népszerű üdülőhelyeken. 
Törökország, Kos, Kréta, Egyiptom 
és Bulgária: gyermekbarát szállo-
dák közvetlen tengerparti fekvéssel 
és All Inclusive ellátással. Keresse 
a klubszállodákat a Neckermann 
weboldalán!

HAJÓuTAK MAGYAR 
KÍSÉRőVEL ÉS BuSZoS 
TRANSZFERREL
Luxushajóút Velencétől Isztambulig 
a Neckermannál, Budapestről autó-
busszal és magyar nyelvű utaskísérő-
vel! Egy luxushajón csupa szórakozás 
az élet. Kül- és beltéri medencék, 
napozóterasz, fényűző szalonok 
és bárok, többféle étterem, óriási 

színházterem napi több műsorral, 
kaszinó, játékterem, mozi, szivarszo-
ba, internetkávézó, hatalmas well-
ness-részleg és fitneszterem biztosít-
ja a kellemes ellazulást, a kikötőkben 
pedig szervezett kirándulásokon 
vehetnek részt, és megismerhetik az 
adott ország nevezetességeit.  
Indulási időpontok: 2015.06.13., 
08.22., 10.24. Budapestről busszal.

NYARALÁSoK TENERIFÉRE
Ismerje meg Ön is Tenerifét, a Ka-
nári-szigetcsoport legnagyobb, 
csodálatos tagját. Egész évben 
kellemes, meleg, egészséges klíma 
uralkodik a szigeten, így ideális a 
Neckermann-nal pihenni érkezők, 
a strandolni vágyók és a kirándu-
lók számára is. Tenerifén remek 

szórakozást nyújt a családok szá-
mára a sziget állat- és növényparkja, 
a „Loro Park”, ahol jaguárokkal, bál-
nákkal, delfinekkel, gorillákkal és 
még pingvinekkel is találkozhatnak. 
Továbbá a vízi vidámpark, pl. a Siam 
Park is egész napos kikapcsolódást 
és felejthetetlen vizes élményeket 
biztosít.

DANIEL FRIEBE, pETE GoDING: 
HEGYNEK FEL – EuRÓpA 
LEGKIVÁLÓBB KERÉKpÁRoS 
KApTATÓI
A Hegynek fel naprakész, átfogó és 
stílusos tiszteletadás a kerékpározás 
szent helyeinek számító dombok és 
hegyek előtt. A könyv lapjain Európa 
50 legendás emelkedője sorakozik - 
a sportolói hősiesség és a természet 
csodáinak zarándokhelyei, amelyek 
felkereséséről a kerékpáros sportolók 
és a rajongók egyaránt álmodoznak. 
Az egyes útvonalakat látványos fény-
képekkel, térképekkel, részletes profil-
grafikonokkal és hasznos gyakorlati 
tanácsokkal bemutató oldalakon Da-
niel Friebe lebilincselő írásából meg-
tudhatjuk azt is, hogy a kaptatók mi-
ért szerepelhetnek ezen a különleges 
listán. Emellett megismerkedhetünk a 

csodálatos helyszínekkel, a kerékpáro-
zás nagy alakjainak hősi cselekedetei-
vel, és sokat megtudhatnunk a csúcs-
ra éréshez szükséges erőfeszítésről, 
illetve a siker felett érzett örömről is. 
A kerékpársport pillanatainak meg-
örökítésére szakosodott fényképész, 
Pete Goding külön e célból készült 
több mint 250 fotójának köszönhe-
tően az érdeklődő egyedülálló és 
valóban megkapó útikalauzt tart a 
kezében Európa legnagyobb hegy-
ségeinek nagyszerű kaptatóiról. 
A könyv ideális kikapcsolódás a ka-
rosszékben ülő rajongók és az aktív 
biciklisták számára is - bármilyen cél-
lal és képességekkel is pattanjanak 
nyeregbe, legyen szó kerékpárklubok 
tapasztalt versenyzőiről vagy hétvégi 
kerekezőkről, akik azért megpróbálkoz-
nának egy-egy nagyobb kihívással. Az 

utak között megtalálni a Tour de France 
ikonjait - Alpe d'Huez, Col du Galibier, 
Mont Ventoux, Col d'Izoard, Col du 
Tourmalet -, de szerepel a Passo dello 
Stelvio, a Passo Fedaia, a Le Tre Cime di 
Lavaredo és a Giro d'Italia többi, áhítat 
övezte csúcsa is, valamint a félelme-
tes Alto de l'Angliru Spanyolországból, 
az osztrák Großglockner és további 
negyven hegy, amelyek bekerültek a 
kerékpározás legendáriumába.
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DinÓ kalanD kiÁllítÁS
2015. május 4–31-ig az ÁRkÁD-ban
Igazi kaland vár látogatóinkra, 
ugyanis aki májusban nálunk vá-
sárol, 4  kiállító standon is talál-
kozhat majd a Földünket valaha 
uraló gigantikus állatokkal. Lát-
hatnak T-Rex-et, Brachiosaurust, 
Triceratopsot, és a kupolából 
Stegosaurus és Pteroszauria tekint 
majd le a többi dinóra, és persze 
Önökre.

KöLYöK TEREp
Nyitva tartás hétköznap 15-19 óráig, 
szombaton 10-19 óráig.
Alsó szintünkön „Kölyök terep” stand 
várja a kicsiket, ahol egy Maiasaura 
lesz látható a kicsinyeivel. Itt a 

kisgyerekek 20 plüssdinóval és dinós 
kirakóval játszhatnak. Rájuk vár egy 
közel 1 méter magas Georex ösz-
szeépíthető dinoszaurusz is. Nem 
maradhat el az építő bajnokság sem, 
melynek részleteiről honlapunkon 
keresztül és információs munkatár-
sainktól is tájékozódhatnak. 
Részletek: www.arkadpecs.hu 

DINÓ LoVAGLÁS
Nyitva tartás hétköznap 15-19 óráig, 
szombaton 12-19 óráig. Felső szintün-
kön várja a gyerekeket a Dino ranch, 
ahol dinó lovaglásra lesz lehetősége 
minden 8 év alatti, maximum 25 ki-
logramm súlyú gyerkőcnek.

MARADVÁNYoK STAND
Nyitva tartás hétköznap 15-19 óráig, 
szombaton 10-19 óráig. A régmúlt 
idők emlékeit a Maradványok stan-
don tanulmányozhatják az érdek-
lődők. A kiállított T-Rex csontváz 
szomszédságában dinó homokozó 
várja a kicsiket, ám ez sem a maga 
megszokott, hétköznapi módján. A 
homokfelszín alatt ugyanis ősidők 
maradványait idéző csontok rej-
tőznek, melyek arra várnak, hogy a 
régésszé avanzsálódott gyerkőcök 
felfedezzék őket. Lesz lehetőség 
lábnyom minták készítésére is, aki 
pedig alapos ismeretek birtokában 
van, lábnyom felismerő játékban is 

részt vehet.
Részletek: www.arkadpecs.hu 

FoTÓSARoK
Alsó szintünkön az aulában  a kiállítás 
teljes ideje alatt szabadon látogatha-
tó az a fotóstand, ahol egy dinóval 
lehet fotózkodni. Örökítse meg a 
nálunk töltött pillanatokat!

DINÓ-GYűJTÉSI MÁNIA
Dinó kiállításunk idején bármely üz-
letünkben történő 2000 forint feletti 
vásárlás esetén blokkjuk felmutatása 
ellenében látogatóink dinó figurát 
kapnak ajándékba. A gyűjtők mind-
összesen hat különböző fajta kis 
dinóra tehetnek szert, melyeket az 
Információs pultunknál vehetnek át.

ÉlethŰ 
ŐSlÉnyek

Kiállításunk főszereplői a legis-
mertebb dinoszauruszok, ame-
lyek egykor földünkön éltek. A 
kézi munkával készült dinók igazi 
mesterművek, kidolgozásuk meg-
felel a Föld egykori urai anatómiai 
felépítésének. Izmaik, bőrük, vég-
tagjaik ugyanis a valódi állatok 
küllemét mintázzák. A műgyanta 
szobrok helyett kiemelkedő mi-
nőségű, a bőrre megszólalásig 
hasonlító gumibevonattal ellá-
tott dinómodelleket láthatnak 
látogatóink, amelyek tapintásra 
is olyanok, mintha élő hüllőket 
érintenének meg. Elkészítésük 
több mint három hónapot vett 
igénybe: a hatalmas figurákat egy 
fémvázra építették fel lépésről-
lépésre az alkotók. Az izmokat 
és szöveteket alaktartó, speciális  
szivacsból, a bőrüket rugalmas 
gumiból formázták, majd fes-
tették. A tárlat dinoszauruszai a 

legmodernebb robottechnológi-
ának köszönhetően életre kelnek: 
fejük, szájuk, lábaik, farkuk mozog, 
miközben pislognak, sőt, légzést 
imitáló hasmozgással is „büsz-
kélkedhetnek". A 1,5–8 méteres 
őslények között van repülő állat, 
szelíd növényevő és vérmes ra-
gadozó. Mindezt fantasztikus, lát-
ványos díszletbe helyezve, hiszen 
részletgazdag növénydekoráció 
segít még jobban elképzelni, hogy 
nézhetett ki évmilliókkal ezelőtt 
bolygónk, s miként festhettek ter-
mészetes környezetükben ezek a 
fenséges állatok.

Az utolsó dinoszauruszok körülbe-
lül 65 millió évvel ezelőtt tűntek 
el a Föld színéről, ahol előtte 160 
millió éven át uralkodtak. Életük és 
kihalásuk számos részletét máig 
homály fedi, ám sokszínű, izgalmas 
világuk még jó darabig kínál kutat-
ni- és felfedezni valót az embernek. 
A titokzatos ősvilághoz most egy 
lépéssel bárki közelebb kerülhet. 

T-REx
Az ősvilág legnagyobb ragadozója, 
a Tyrannosaurus Rex nem véletle-
nül kapta a „zsarnokgyík” nevet: 
igazi csúcsragadozóként tartotta 
rettegésben a többi élőlényt. A két 
lábon járó, húsevő állat közel 13 
méter hosszú és több mint 6 ton-
na súlyú lehetett. Az ÁRKÁD-ban 
látható modell is figyelemreméltó 
8 méteres magasságával, mind-
emellett a kiállított 4 méteres, mú-
zeumi minőségű T-Rex csontváz is 
ámulatba ejti majd a gyerekeket és 
felnőtteket egyaránt. 

STEGoSAuRuS
Egyedi lemezei és faroktüskéi miatt 
az egyik legkönnyebben felismer-
hető dinoszaurusz. Az autóbusz 
méretű, 4 tonnás Stegosaurus 
négy lábon járó növényevő volt – 
az alacsonyabb növényzetet legel-
te –, félelmetes tüskéit védekezésre 
használta. Népszerű dinó, a Jurassic 
Park-filmek mellett a Godzillában 
és a King Kongban is szerepelt. 

pTERoSZAuRuS 
A Pteroszauruszok, azaz „szárnyas 
gyíkok” repülő őshüllők voltak – 
az első gerincesek, amelyek szert 
tettek a repülés képességére. Iz-
mos szárnyuk és hosszú, fogakkal 
teli állkapcsuk volt. Máig legalább 
60 féle Pteroszauruszt fedeztek 
fel, volt köztük kismadár méretű 
és olyan is, amelynek szárnyfesz-
távolsága meghaladta a 10 mé-
tert! Magyarországon is találtak 
Pteroszauruszok-maradványokat: 
2000-ben bukkantak rá a hely után 
Bakonydraco névre keresztelt ős-
lény maradványaira.

DinÓ infÓkÉlethŰ 
ŐSlÉnyek



BODY MAKE-UP 
Magic Wire Bra with Detachable Straps & Hipster

BODY MAKE-UP
Magic Wire Levehető pántos Melltartó & Hipster
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ha nyÁR, akkoR
eSküVŐ

Csodálatos napsütésben még ragyo-
góbb arccal lehet kimondani a bol-
dogító igent! Ha nyár, akkor esküvő! 
Ha pedig esküvő, akkor fókuszban a 
szépség, az ünnephez méltó megje-
lenés és persze az ajándék!

TuDTA öN?
Az esküvőt követő reggel a férjnek 
illik meglepnie feleségét egy szép 
ajándékkal. A hagyomány a régmúlt 

időkben a menyasszony jólétét szol-
gálta biztosítani, ezért a legtöbb 
esetben csodálatos ékszereket adtak 
ajándékba, de ma már bármivel ked-
veskedhetnek, amivel örömet tudnak 
nejüknek okozni. Fehérnemű, táska 
is jó választás lehet! Üzleteink kíná-
latából összegyűjtöttünk Önöknek 
néhány tippet, melyek a „Nagy Nap“ 
előtt, az esküvőre és utána is jó szol-
gálatot tehetnek.

  1    Alexandra Makány Márta: 
Esküvő

  2    Alexandra Beverley 
Jollands: Esküvők kis könyve

  3    Csoki Korzó Esküvői színes 
mandula

  4    Konkurencia Combfodor
  5    Klier Esküvői frizura
  6    Active Shoes Menyasszonyi 

cipő
  7    CCC Menyasszonyi cipő
  8    CCC Vőlegény cipő
  9    Tatuum Női ruha
  10    NEW YORKER Női ruha

  11    Korona Óra Női óra
  12    Korona Óra Férfi óra
  13    Kiwi Női fülbevaló
  14    Kiwi Jegyesgyűrű
  15    Orex Női fülbevaló
  16    Orex Női medál
  17    Swarovski Női fülbevaló
  18    Swarovski Női medál
  19    Claire's Tiara
  20    Claire's Party táska
  21    Triumph Levehető 

pántos melltartó
  22, 23    Monarchy Női 

bőrtáskák, bőrpénztárca

  1  

  2  

  11  

  3  

  12  

  4  

  13  

  5  

  14  

  6  

  15  

  7  

  16  

  8  

  17  

  9  

  18  

  10  

  19  

  20  

  21  

  22  

  23  
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kalÓZok, a tenGeR 
RetteGett uRai
kiálltás az ÁRkÁD-ban június 26.– július 18.
Vannak, akik belföldi nyaralásra ké-
szülnek, megint mások a tengerre 
vágynak, és külföldre utaznak. Keve-
sen szeretnének azonban kalózokkal 
találkozni, vagy talán mégis? A félel-
metes kalóz sztorik valódi főhöseivé 
nem szívesen válnánk, ám kinek a 
fantáziáját ne ejtették volna már ra-
bul a vad és bátor kalózokról szóló 
történetek, melyek izgalmat hoznak 
olvasmányokba, filmekbe egyaránt. 
Megelevenítjük hát Önöknek a ka-
lózok világát egy színes, látványos 
kiállítás keretében. A nyári szünetben 
kitűnő program lesz sétát tenni a 
különös, mesés környezetben, ahol 
a kalózokat egy tengeri csata után 
partra veti az óceán. Míg folyik az 
ádáz harc, négy szigetecskén mu-
tatjuk be a kalózok életét. Hanghatá-
sokkal, mozgó elemekkel is tarkítjuk 
a rendezvényt. A rotundában sirályok 

röpködnek, a szigetek fölött kalózos 
zászlók lobognak. Fotóstandot is épí-
tünk, ahol mindenki kicsit más bőré-
be bújhat, és igazi kalóznak érezheti 
majd magát. 

KALÓZHAJÓ
Aulánkban egy kalózhajó várakozik 
majd, 3 db ketrecben állatok, bam-
buszházak, trópusi növények és ka-
lózok kapnak helyet. 

KALÓZ SZIGETEK
Az első szigeten kalózok sütögetik a 
halakat, a halnyárs forog. Bambusz-
sátrat, 2 terráriumban állatokat és 
növényeket láthatnak az érdeklődők. 
Másik szigetünkön épp egy lázadó 
kalózzal számol le a kapitány. Ezen 
a helyszínen 2 terráriumban várják 
a felfedezőket állatok, különleges 
növények. A vidámság is része lesz 

a kiállításnak. A kalózok szabadidejü-
ket töltik, zenélnek, táncolnak. Meg-
jelenik 2 kalóznő, akik a valóságban 
is híres-neves kalózok voltak, s ezt a 
terepet is 2 terráriumban kihelyezett 
állatokkal, valamint egzotikus növé-
nyekkel tesszük autentikussá. Kalóz-
tárlatunk utolsó helyszínén a kincsek 
után sóvárgó kalózt mutatjuk meg, 
akinek már csak a csontváza emlé-
keztet az egykori vakmerő férfira. A 
kincsesláda mellett 2 terráriumban 
állatok, növények kapnak helyet. A 
tárlat szigetecskéit rumos hordók, 
papagájok, kincsesládák, egzotikus 
gyümölcsök, kormánykerék, föld-
gömb, látcső teszi részletgazdaggá 
és még vonzóbbá.

Kalandra fel! Veszélyektől mentes 
találkozásra nyílik lehetősége a 
kalózokkal!

X. ÁRkÁD keRÉkpÁRtÚRa
együtt két keréken

A túra napja: 2015. július 19. 
Vasárnap
Jelentkezés módja: 2015. má-
jus 18-tól online! (max. 550 főig!)
Gyülekező: 9 órától a Czinderi 
parkban
Start: 10 órakor
Úticél: Harkányi Gyógy- és
Strandfürdő
Útvonal: Pécs Czinderi utca – 
Siklósi út felé az 58-as számú 
főút – Harkányi Gyógyfürdő
Célba érkezés: A Harkányi 
Gyógyfürdő Platina bejáratánál
 
Bevásárlóközpontunk immár 
tízedik alkalommal rendezi 
meg nagy hagyományú ke-
rékpártúráját. Évről évre nő az 
érdeklődés a színvonalas sport-
rendezvény iránt, mint ahogy 
a bringások száma is egyre nö-
vekszik. Ebben az évben is több 
mint 500 résztvevőre számítunk. 
Maximum 550 bringás előzetes 
jelentkezésére lesz lehetőség. A 
túra célja a mozgáson kívül egy 
hamisítatlan nyári közös élmény 
és egy kellemes strandolás az 
esemény állandó szponzora, a 
Harkányi Gyógyfürdő jóvoltából. 

Külön köszönet nekik a lel-
kes együttműködésért és az 
ÁRKÁD bringásoknak felajánlott 
fürdő-belépőjegyekért.

JELENTKEZÉS MÓDJA
Részvétel ebben az évben is 
előzetes regisztráció ellenében 
lehetséges. Az online jelentke-
zést május 18-án indítjuk a www.
arkadpecs.hu weboldalon. Az 
érvényes online jelentkezés fel-
tétele a 16. életév betöltése és 
a kért adatok pontos megadása. 
A jelentkezés feltétele továbbá, 
hogy a résztvevő a gyülekező-
helyen aláírásával hozzájáruljon 
ahhoz, hogy a rendezvényen 
róla készített fotókat, melyeken 
felismerhető és beazonosítha-
tó, cégünk reklámanyagaiban 
felhasználhassa. Természe-
tesen a regisztráló nevezheti 
és megjelölheti a vele együtt 
kerekező gyermekek számát is. 
A kerékpártúrára regisztrálók 
száma maximum  550 fő lehet, 
pontosan ennyi csomaggal és 
fürdő-belépővel készülünk az 
eseményre.

LEHET-E A RENDEZVÉNY 
NApJÁN IS CSATLAKoZNI?
Igen, természetesen lehetsé-
ges, azonban az ÁRKÁD pólót 
és a támogatók által felajánlott 
ajándékokat csak az előzetesen 
regisztrált, a gyülekezőhelyen 
jelenlévő és aláíró maximum 550 
fő számára tudjuk biztosítani. 
A regisztráltaknak biztosított 
pólók kiosztására és azok fel-
vételére a gyülekezőhelyen a 
Czinderi Parkban, a csomagok 
és a fürdőbelépők átnyújtására 
a célban, a Harkányi Gyógyfürdő 
platina bejáratánál kerül sor.

BIZToNSÁG
A kerékpártúra nem jár teljes 
útlezárással, így a résztvevők 
– a mezőnytől leszakadók is – 
kötelesek a KRESZ szabályait 
betartani. Ahol a kerékpáro-
soknak a KRESZ-ből adódóan 
nincs elsőbbségük, számukra 
az elsőbbséget rendőr vagy 
jelzőőr biztosítja. Biztonságun-
kat garantálják: Pécsi és Siklósi 
Rendőrkapitányság és Országos 
Mentőszolgálat.
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A HÓNAP

NYEREMÉNYE

Sikeres üzleti
döntés előtt áll?
Schmidt Tamás bérbeadási menedzser
készséggel nyújt felvilágosítást Önnek az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre álló, bérbe
vehető üzlethelyiségekkel kapcsolatosan. 

Érdeklődni a +36 30 443 5092, illetve
a +36 1 434 8200 telefonszámon
lehetséges.

GyermekszemmelGyermekszemmel
rajzpályázatrajzpályázat
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Kedves Olvasóink! 
Kérjük írják meg nekünk, melyik üzlet kirakatában helyeztük el a képen látható táblákat. Egy kis séta a bevásárlóközpontban, 
s már küldhetik is be a megfejtést! A helyes megfejtést beküldők között egy 10.000 Ft értékű ajándékot sorsolunk ki. A 
nyeremény átvételének feltétele, hogy az átadásról fotó készül, amely fotó a következő megjelenésben bekerül az ÁRKÁD 
Híradó újságba. A helyes megfejtést küldjék be 2015. június 30-ig az alábbi címre: ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság, 
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. Kérjük, a levelezőlapra írják rá telefonos elérhetőségüket is!

Előző "A hónap nyereménye" játékunk helyes megfejtése: "Játéksziget". 
Szerencsés nyertesünket, Pécskay Évát Krasznai-Móritz Lilla, az igazgatóság 
munkatársa  és Kablárné Balogh Bernadett, a Játéksziget munkatársa 
köszönti egy 10.000 Ft értékű vásárlási utalvánnyal.

az ÁRkÁD-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Schmidt Tamás bérbeadási 
menedzser készségesen ad 

további felvilágosítást az 
ÁRKÁD-ban rendelkezésre 

álló irodákról és 
raktárhelyiségekről a  

(30) 443-5092-es, illetve az 
(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Farsangi maszkabál". 
A nyertes: Stumpf Mira (15 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Majális"
Pályázataitokat az ÁRKÁD Információs pultjánál 

adhatjátok le, de küldhetitek postai úton is.
Címünk:

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont Igazgatóság
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1.

Beküldési határidő: 2015. június 30.

Ne feledjétek el megadni nekünk neveteket, 
életkorotokat és telefonos elérhetőségeteket!

A nyertest egy 5 000 Ft értékű ÁRKÁD Pécs
vásárlási utalvánnyal jutalmazzuk!


