
SZERETJÜK A MENNYEI ÉLMÉNYEKET 
ANGYALI SHOPPING | NOVEMBER 19. – DECEMBER 31.

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
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Bevásárlóközpontunkban évről év-
re mesés karácsonyi dekorációval 
készülünk az ünnepre. Az idei év-
ben Rudolf, a piros orrú rénszarvas 
történetét hozzuk el falaink közé. 
Ő a gyerekek nagy kedvence, aki 
ma már Mikulás legfőbb segítsége, 
de vajon miként vált a mindenki 
által gúnyolt kis szarvas világszerte 
ünnepeltté? Történt egyszer egy 
karácsony estén, amikor Mikulás 
éjszakai útjára készült rénszarvas fo-
gatával, hogy sűrű, vaskos köd lepte 
el a messzi tájat, hatalmas fejtörést 
okozva ezzel a nagyszakállúnak. 
Vajon hogy fogja így eljuttatni a 

temérdek játékot, a sok kis gye-
reknek időben? Mikulás pillantása 
egy világító piros orrocskára esett. 
A kis szarvas a hóvihartól sem riadt 
meg, bátran vezette útjukon a töb-
bieket, így vált hőssé, a legbátrabb 
rénszarvassá. Az addig szégyen-
letes világító piros orr immár Ru-
dolf legnagyobb büszkesége lett. 
Bevásárlóközpontunkban a szép 
történet életre kel, Rudolf kalandos 
útját követhetjük szemmel. Legyen 
az ajándékok beszerzése és az ün-
nepi bevásárlás mesés élmény! S 
hogy még több ideje legyen sze-
rettei meglepetéséről gondoskodni, 

rendhagyó nyitva tartással készü-
lünk Önöknek: november 29-én, 
december 6-án, 13-án és 20-án, azaz 

valamennyi adventi vasárnap is vár-
ja látogatóit az ÁRKÁD összes üzlete.

4–5. oldal

7. oldal

Angel Service
Ingyenes szolgáltatás 
azoknak, akik körül-
tekintően szeretnének 
ajándékokat választa-
ni, s akik szívesen veszik 
a segítséget az ünnepi 
készülődéskor.

Ünnepi programok
Idén is számos program-
mal színesítjük nálunk 
eltöltött perceiket. Csa-
ládi programok, gyer-
mekcsoportok, zenés fel-
lépők az ÁRKÁD ünnepi 
színpadán!

5. oldal 5. oldal

Kézműves műhely
Óvodás és kisiskolás gyer-
mekeket vár az ünnepi 
időszakban alkotóműhe-
lyünk, melyhez csakis a 
kreativitásuk szükséges. 
A többi az ÁRKÁD aján-
déka.

Üzleteink fényekben pompázó kira-
katai, karácsonyi vásárunk és mesés 
dekorációnk mellett színpadi prog-
ramokkal, kézműves műhellyel sze-
retnénk élmény teli pillanatokat 
szerezni minden kedves látoga-
tónknak az ünnepi készülődés ide-
jén. Egy új szolgáltatással is kedves-
kedünk Önöknek, ez az Angel Ser-
vice. Angyalkáinkat és minisite-
unkat segítségül véve rátalálhatnak 
a tökéletes ajándékokra, a csoma-
gok cipekedésének terhét pedig 
lobby boyok veszik le a hölgyek 
válláról. Vidéki látogatóink számá-
ra ingyenes buszjáratokat indítunk. 
Örömmel vennénk, ha a karácsonyi 
ünnepségekre és a szilveszteri mu-
latságra is az ÁRKÁD-ból választa-
ná ki öltözékét. Üzleteink dolgozói 
és az ÁRKÁD Igazgatóság munka-
társai nevében is kívánok Önöknek 
örömteli készülődést és meghitt, 
szeretettel teli, békés ünnepeket.

Martits Balázs
centermenedzser
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Üzleteinek ünnepi 
nyitva tartása
2015.11.29. 10:00–20:00
2015.12.06., 13., 20.  10:00–20:00
2015.12.24. 9:00–12:00
2015.12.25–27. ZÁRVA
2015.12.31. 9:00–12:00
2016.01.01. ZÁRVA

 Bevásárlóközpontunk 
általános nyitva tartás

Hétfő-Szerda
Csütörtök-Szombat

Vasárnap

07:00 - 21:00
07:00 - 22:00
ZÁRVA

KARÁCSONYI SzíNpAd
2015. november 30 és december 23 között
5. oldal

KARÁCSONYI KézműveS műHeLY
2015. december 5 és 20 között
5. oldal
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Téli sporTok szerelmeseinek
A síelés, vagy a korizás sokak számára 
valamennyi sportág közül a legked-
vesebb. Akik a téli sportok hívei, a 
szabadtéri mozgás szerelmesei, jól 
ismerik azokat a márkákat, melyek 
a szezonális igényeket tökéletes 

fejlesztéseikkel lekövetve nagyrészt 
vízlepergető, vízálló, s természetesen 
meleg, csúcsminőségű ruházataik-
nak köszönhetően váltak népszerűvé. 
Íme, egy kis válogatás a téli sportot 
űzőknek. Tuti kis tippek azoknak is, 

akik épp nekik szeretnének prakti-
kus ajándékot választani, s azoknak 
is, akik a hétköznapi ruhatár részei-
ként vadásznak néhány forrón ölelő 
darabra.

  1, 2    budmil női kabát
  3    budmil férfi kabát

  4    budmil női sál
  5    budmil női polár felső

  6    budmil női sapka
  7    budmil férfi sál

  8    budmil férfi sapka
  9    Dockyard Fundango férfi nadrág
  10    Dockyard Fundango női nadrág

  11    Dockyard Fundango férfi kabát
  12    Dockyard O’Neill női polár felső

  13    Dockyard Columbia férfi bakancs
  14    Dockyard Columbia férfi kesztyű

  15    Dockyard Columbia női kesztyű
  16    adidas síkesztyű

  17    Dockyard 3 az 1-ben Columbia síkabát
  18    adidas sapka

 19    Heavy Tools NOGAL raven férfi síkabát
 20    Heavy Tools NUSIKA burgundy női síkabát

 21    adidas cipő

  1    2    3  

  4  

  5  
  6  

  7    8  

  9    10  
  11  

  12  

  13  

  14  

  15  

  16  

  17  

  18  

  19  

  20  

  21  

Bűvös gyapjú
Évezredek óta készítünk állatok szőré-
ből ruhákat, hogy védjük testünket a 
hidegtől. A régmúltba visszatekintve 
bátran kijelenthetjük: a gyapjú kezde-
tektől fogva az öltözékeink legfonto-
sabb nyersanyaga. Napjainkban egy-
milliárd juh él a Földön, nekik köszön-
hetjük a bűvös, közkedvelt, melegen 
ölelő gyapjút. A juhokat általában évi 
kétszer nyírják, az eljárás nem fájdalmas. 

Szép és praktikus ajándék a gyapjú 
pulóver, sál, vagy a bélelt kesztyű is. 
A gyapjú holmi kényelmes viselet, 
mely kiruccanásokhoz, a hideg elleni 
védekezésül, szabadban végzett te-
vékenységekhez egyaránt tökéletes 
és elegáns.
Tudta Ön?
•	A Föld juhállománya évente közel 

2 milliárd kg gyapjút termel

•	A világ elsőszámú juhtenyész-
tő országa Ausztrália 156 milliós 
állományával

•	Gyapjú alatt az élő állat szőrét értjük
•	A göndör merinógyapjú a legérté-

kesebb fajta, a legtöbb öltönyanyag 
ebből készül

•	 Egy juh gyapja 1–5 kg közti súlyú

keleT Finom Fonala
Kasmír – kasmírgyapjú. Hazája Belső 
Mongólia, ahonnan a legjobb minő-
ség szerezhető be, azonban ezek a 
finom szálacskák Európában válnak 
fonallá, majd az általunk ismert és 
vágyott kötöttáruvá. Az 1960-as 
évektől a skótok vezetik a piacot e 
téren, ugyanis a brit világbirodalom 
fennállása óta meglehetősen szoros 

kapcsolatot ápoltak a brit gyarma-
tokkal. Mára már hasonló színvonalat 
képviselnek az olasz gyártók is, de a 
tradicionalisták mind a mai napig a 
brit előállítókat jegyzik elsőként. Egy 
kasmír sál vagy pulóver olyan klasz-
szikus, mégis különleges ajándék, 
mellyel mindenkit boldoggá lehet 
tenni, akár hölgy, akár férfi az illető.
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sTílusos részleTek
Sokat elárul rólunk az, hogy miként 
öltözködünk akkor, amikor idegenek, 
vagy épp senki sem lát minket. A stílus 
pedig épp az ilyen részletekben rejlik. 
Aki otthon is ad az öltözködésére, 
annak ruhatára, stílusa van. Aki csak 
az utcán figyel a részletekre, az kel-
léktárat, jelmezt hord. Az igazi énünk 
megnyilvánulása, hogy milyen fehér-
neműt, hálóruhát, otthoni viseletet 
választunk. Azért hordjunk szépet, 
mert tetszik nekünk, ne azért, hogy 
másokra hassunk. Hűvös téli estéken 
egy csésze forró teával a kezünkben 
a meleg lakásban olvasgatni, nincs 
is ennél békésebb. Hívogató, illatos, 
vasalt ágynemű, a bőrünket simogató 
hálóruha, vagy pizsama: garantáltan 
tartalmas, energiával feltöltő pihenés. 
Egy pizsama, hálóruha, vagy köntös, 
egy szép fehérnemű: mind-mind tö-
kéletes ajándék, minden életkor és 
mindkét nem esetében telitalálat lesz.

J.PRESS
  1   Női pamut pizsama báránykás 
mintával
Lepd meg kedvesedet egy igazán 
aranyos, báránymintás pizsamával, 
hogy otthon is kényelmesen és csi-
nosan tölthesse a hideg téli estéket! A 
szűkszabású felsőrész anyaga bordás, 
rugalmas, így követi teste vonalát, 
mégis kényelmes marad. 

  2   Férfi pamut pizsama
Szereted, ha a pasid kettesben, a négy 
fal között is vonzó marad? Akkor aján-
dékozd meg a téli szezon trend szí-
neit felvonultató, kényelmes pamut 
pizsamával! Ez a divatos kék-piros 
összeállítás tökéletesen fog mutatni 
a fa alatt, és kedvesed is biztosan 
értékelni fogja jó ízlésedet.

   3   Női pingvines plüss zokni
Aranyos és vicces karácsonyi ajándék 

ez a pingvines plüss zokni, melynek 
érdekessége, hogy a két zokni egy-
más mellé téve adja ki a teljes mintát. 
Ideális karácsonyi ajándék fiatal lá-
nyoknak vagy a vicces kiegészítőket 
kedvelő felnőtteknek is! Fekete színű 
változatban is megtalálható.

KonKuREncia
  4   Hristie férfi pizsama
Hosszú ujjú, gombos felső, gumíro-
zott nadrág, anyaga: 100% pamut

  5   Hristie női pizsama
Hosszú ujjú mintás felső, gumírozott 
nadrág, anyaga: 100% pamut

  6   Poppy Bari köntös
Pihe-puha dupla kapucnis,comb kö-
zépig érő női köntös, hátán hímzett 
báránykával. Anyag : 100% Wellsoft

karácsonyi kényezTeTés
A Triumph karácsonyi kollekcióinak 
elbűvölő darabjai az ünnepi hangu-
latnak megfelelően finom selyem 
anyagok-, és szexi csipkék felhaszná-
lásával és innovatív technológiával 
készültek. Glamúros kollekcióik ga-
rantáltan megérinti majd a szívüket, 
így nem tudnak majd ellenállni, hogy 
ne szerezzenek be egy-két tetszetős 
darabot maguknak és a szeretteiknek 
is. A Triumph-nál mindig rendkívül 
nagy hangsúlyt fektetnek a kiváló 
minőségre és a tökéletes kényelemre, 
így komfortos ünnepi darabjaikban 
csodálatosan festhetünk a különleges 

alkalmakkor is. Mindegy, hogy a szexi 
fehérneműt, vagy a kényelmes pi-
zsamákat részesíti valaki előnyben, a 
legújabb kollekció minden álmunkat 
valóra váltja. Merüljenek el az ünnepi 
hangulatban és válogassanak a köny-
nyed alakformálók, szexi fehérneműk 
és bohókás hálóruhák között.

Tuti elegancia tipp
Sheer Velvet Sensation 
Ezek a fehérneműk könnyed alak-
formáló anyaguknak köszönhetően 
az ünnepi időszak kötelező darabjai. 
A szexi piros Body-t elasztikus mell 

alatti pánttal látták el a tökéletes tar-
tás érdekében, valamint az erős tüll 
anyaga és a kifinomult bársony rész-
letek formázzák a problémás terüle-
teket, így tökéletes megoldást biz-
tosítanak az elegáns szűk ruhák alatt 
is. A mellrésznél kivágott Bodydress 
necc anyaga teljes felületén formálja 
az alakot, míg az elbűvölő bársony 
részletek a has és a fenék területére 
fókuszálnak. A széria melltartói in-
novatív rugalmas szilikon körmere-
vítővel készültek a tökéletes komfort 
érdekében, melyeket a has és a fe-
nék területét formázó magas derekú 

alsó egészít ki. A széria klasszikus 
fekete és piros színekben érhető el.  
Karácsonyi vacsora vagy szilveszteri 
party idején ez a tökéletes választás 
a csinos ruha alá!

pihe-puha lágyság
Tökéletes ajándék tiniknek és höl-
gyeknek egy pihe-puha hálóruha. A 
Triumph legújabb, báránykás hálóru-
ha kollekcióját a pihe-puha bárány 
bunda inspirálta, hisz kényelmes 
pizsamáik még a leghidegebb téli 
estéken is melegen tartanak. A bá-
ránykás pizsamákat és hálóingeket 
vidám mintákkal tették egyedivé, 
míg a kényelemről a puha pamut 
és flanel anyagok gondoskodnak. 
Az idei kollekciójukat a hálóruhák 
mellett bohókás kiegészítőkkel fris-
sítették, amiből garantáltan a ked-
vencük lesz a kockás otthoni csizma, 
a bundás papucs vagy a báránykás 
szemmaszk. Apróbb ajándékot is ér-
demes a Triumph-ban keresni. Ideális 
választás lehet a kötött, báránymin-
tás zokni, amely bundás bélésének 
és a talpán található csúszásgátló 
pöttyöknek köszönhetően tökéletes 
viselet otthonra.

  2  
  3  

  1  

  5  

  6  

  4  
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ajánDék Tippek mikulásra
cSoKi KoRzó
  1   Amerikai szokás Mikuláskor, ka-
rácsonykor piros-fehér botnyalókát 
ajándékozni egymásnak- és ez már kis 
hazánkban is hagyomány lett. Lepje 
meg vicces, jópofa ünnepi nyalókák-
kal gyermekét, aki örömmel fedezi 
majd fel a kifényesített csizmából 
kikandikáló kis nyalánkságot. 
Allergiamentes finomságok! Sajnos, 
sok gyerek és felnőtt szenved tej-vagy 
glutén érzékenységben, cukorbeteg-
ségben. A Csoki Korzóban nekik is 
széles választékban találnak sok-sok 
finomságot, mellyel megédesíthe-
tik a Mikulás napot, a karácsonyt és 
természetesen a mindennapokat is.

JátéKSzigEt
  2   Lucy, az interaktív kis kutyus, az 
igazi négylábúaktól eltérően minden 
utasítást követ, amit kiadunk neki. 
Amint gazdája megtanítja neki, hogy 

felismerje a hangját, onnantól kezdve 
csak neki 15 féle különböző utasításra 
fog reagálni. Többek között leül, tán-
col, lefekszik, eszik, puszit és pacsit 
ad, sétál, fejre áll, vagy akár játékosan 
ásni kezd. 
  3   Charlie, a papagáj az interaktív plüs-
sökön belül egyedülálló játékélményt 
ad az által, hogy vicces formában 
mondja vissza a neki szegezett mon-
datokat. Nem csak a gyerekeknek, de 
a szülőknek is kellemes percet okoz 
mókás, kissé eltorzított hangjával.

alExandRa
  4   Bíró Eszter: Állati Zenés ABC 2. 
Zenés mesés képeskönyv nagyle-
mezzel és ábécés poszterrel
"A gyerekek igényét minél magasabb-
ra emelni, és úgy nevelni őket, hogy 
vágyaik megvalósításához képesek 
legyenek megteremteni a feltéte-
leket, rendkívül fontos szülőnek és 

pedagógusnak egyaránt. A zene vi-
lágának megismerése nem utolsó 
feladat, mert nagyon befolyásolja 
- többek között - a gyerekek érzelmi 
fejlődését. Ezek a dalok utazásra hív-
nak a színvonalas zene világába. Az 
ábécé mellett nagyszerű muzsikusok 
különös hangszereivel is megismer-
kedhetnek a gyerekek. Ráadásul Bíró 
Eszter szép hangján és barátságos, 
közvetlen előadásában. Szívesen 
ajánlom mindenkinek." /Halász Judit/

  1  

  2  

  3  

  4  

árkáD mikulás nap
December 6-án ki más lehetne 
Rudolf, a rénszarvas vendége, 
mint maga a Mikulás!

A nagy szakállú, kedves apóka épp 
a piros orrú szarvaskának köszön-
heti, hogy évről évre december 
6-án apró ajándékkal lepheti meg 
a kisgyerekeket. Akik szeretné-
nek találkozni az ÁRKÁD Mikulá-
sával, vicces manóival és huncut 
krampuszkáival, látogassanak el 

rénszarvasunk erdejében, hegyei 
közt kialakított színpadunkhoz. Dec-
ember 6-án 14–18 óráig minden 
kisgyereknek lehetősége lesz verset 
mondani, énekelni, rajzokat átadni 
az ÁRKÁD Mikulásának. Miközben a 
kicsik átveszik kis ajándékaikat, és 
szerepelnek, a szülők ezúttal is fo-
tózhatják a meghitt pillanatokat. Aki 
profikra szeretné bízni a felvételek 
készítését, a Fotoplus karácsonyi 
fotósarkában lesz rá lehetősége.

ruDolF, a rénszarvas
Rudolf, a rénszarvas az ünnepek 
idejére beköltözik bevásárlóközpon-
tunkba. Hatalmas aulánk havas, jeges 
erdővé változik, melynek rengetegé-
ben él egy rénszarvas csorda. Az égig 
érő hegy legmagasabb pontjáról 
nem más, mint maga a Mikulás ug-
rat rénszarvas szánon a fellegekbe. A 
jéghegyeket övező és ölelő völgyben 
manócskák versenyeznek a kitüntető 
címért: a tét nem kisebb, minthogy 
melyik rénszarvas lesz majd Mikulás 
szánja élén. Rudolf, a csetlő-botló, 
piros orrú kisszarvas a hegyekben 
bandukol, ahol manókkal, tündérrel, 
kismackóval is találkozik. Kalandos 
útja során ez a kicsiny állatka mutat 
utat a Mikulásnak, hogy aztán dec-
ember 6-án minden gyermekhez 
eljusson a megérdemelt ajándék. Az 
ünnepek kedvenc kis figurája pedig 
nem csupán az ÁRKÁD-ban, hanem 
temérdek ajándéktárgy formájában 
is felbukkan. Mi több, nem csupán a 
gyerekek, de a felnőttek ruhatárában 
is fő szereplőként találkozunk vele 
karácsony idején. Egy-egy rénszarva-
sos bögre, zokni, házicipő, vagy há-
lóruha szinte minden háztartásban 

megtalálható. Ha mégsem, érde-
mes beszerezni. Garantált öröm a 
megajándékozottnak!

Ajándéktipp 
A rénszarvas a tél és az ünnepi idő-
szak egyik legfontosabb szimbóluma, 
így tökéletes választás egy vidám 
rénszarvassal díszített hálóruha a 
hideg téli estékre. A Triumph rén-
szarvasos széria darabjai variálha-
tóak Mix&Match kollekcióval, így 
kedvünk szerint alakíthatjuk ki az 
aktuális szettünket. Tegye teljessé 
az ajándék csomagot egy bohókás 
rénszarvasos papuccsal a tökéletes 
kényelem érdekében!

FoTósarok a mikulással
Még a Mikulás is a Fotoplus standján 
vásárol! Ám nem csak az ajándéko-
kat szerzi be náluk, hanem a gyer-
mekek kedvéért modellnek is áll! Al-
só szintünkön a  Fotoplus-standhoz 
tartozó, karácsonyi hangulatú kis 
„szoba-műteremben” december 
elseje és hatodika között bárkinek 
lehetősége lesz közös fotót készít-
tetni a Mikulással! December 1-től 
5-ig délelőttönként 10-12 óráig, dél-
utánonként 15-18 óráig, december 
6-án 10-13 óráig várja a Mikulás a 
gyermekeket, és a gyermeklelkű 
felnőtteket is! Az ezt követő két 
szombaton a fenti időpontokban 
karácsonyi hangulatfotózással várja 
a Fotoplus az érdeklődőket, hisz 
mindig kedves ajándék egy-egy 
keretbe helyezett fénykép, vagy 

akár a Fotoplusnál szintén meg-
rendelhető személyes ajándéktárgy, 
melyre akár a fotóstandon készült 
kép is rákerülhet! A fotóstandon 
készült képek 13x18-as méretűek, 
áruk 300-Ft/kép. Mindemellett a 
Fotoplus-stand nagy album és kép-
keret választékkal várja vásárlóit.
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A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!

N .  S z a b ó  N á n d o r      K o c s i s  G a b r i e l l a 

A divatos nők boltjai megtalálhatók az ÁRKÁD Pécs felső szintjén!

N .  S z a b ó  N á n d o r      K o c s i s  G a b r i e l l a 

Karácsonyi színpad programoK
november 30. hétfő
17.00–18.00 Ribizli bohóc

DeCember 03. csütörtök
17.00–18.00 VaRga János James és 

bali csaba zongoRaműVész

DeCember 08. kedd
14.00–15.00 illyés gyula általános iskola –  Nap, 

hold, csillagok meséje

DeCember 09. szerda
15.00–16.00 köztáRsaság téRi általános iskola

16.30–17.30 RefoRmátus kollégium

DeCember 10. csütörtök
17.00–18.00 Ribizli bohóc

DeCember 11. péntek
15.00–16.00 ank 1. sz. ált. isk –  Karácsonyvárás – kórusének

DeCember 12. szombat
10.00–11.00 budai VáRokapu iskola –  Karácsonyi táncműsor

DeCember 13. vasárnap
14.30–15.30 nagy bandó andRás –  Mutassunk szamárfület!

16.00–17.00 magyaR pünkösdi egyház pécsi 
Reménység gyülekezete –  Harangozás, 
tán, zászlótánc

DeCember 14. hétfő
10.15–11.15 keleti VáRosRészi óVoda somogyi 

tagóVodáJa –  Bertlehemi mese

DeCember 15. kedd
10.00–11.00 Vasasi óVoda

17.00–18.00 éltes egymi –  Örömünnep (verses, zenés műsor)

DeCember 17. csütörtök
16.00–17.00 pécsi télapódium –  Hová lett a Mikulás ruhája?

DeCember 18. péntek
10.00–11.00 néRi szent fülöp katolikus általános 

iskola és óVoda –  Betlehemes

DeCember 19. szombat
17.00–18.00 VaRga János James és 

bali csaba zongoRaműVész

DeCember 20. vasárnap
14.30–15.30 nagy bandó andRás –  Mutassunk szamárfület!

16.00–17.00 Ribizli bohóc

DeCember 21. hétfő
17.00–18.00 csuRgó zenekaR

DeCember 22. kedd
14.00–15.00 daniel speeR bRass –  Swing karácsony

17.00–18.00 hangoló zenés gyeRmekszínház –  
Karácsony

DeCember 23. szerda
17.00–18.00 pécs VáRos mazsoRett együttese –  

Karácsonyi álom

kézműves műhely gyerekeknek
szombat és vasárnapi napokon 13–18 óráig

DECEMBER 5. Méhviasz díszek

DECEMBER 6. Filcanyag díszek

DECEMBER 12. Hullámkarton díszek

DECEMBER 13. Fonaldíszek

DECEMBER 19. Parafa díszek

DECEMBER 20. Ytong díszek

legyÜnk kreaTívak
November 29-től szombat és vasár-
nap délutánonként kézműves műhe-
lyünk tevékeny programokkal várja a 
gyerekeket. Bevásárlóközpontunkban 
az egyes foglalkozások során már az 
óvodás korúak is elsajátíthatnak né-
hány egyszerűbb technikát. A foglal-
kozások idén is ingyenesen vehetők 
igénybe. A kisebbek szülői felügyelet 
mellett, a nagyobbak önállóan is részt 
vehetnek a programokban. Az alap-
anyagokat az ÁRKÁD, a gyerekeknek 
az útmutatót és a segítséget pedig 
a Bendegúz Gyermekzug szakértői 
biztosítják. A kicsik az izgalmas, ám 
technikájukat tekintve egyszerű kéz-
műves programoknak köszönhető-
en saját kezűleg készített ajándék-és 
dísztárgyakkal lephetik meg szeret-
teiket, mi több, tán mi, felnőttek is 
kapunk néhány ötletet, hogy miképp 
tegyük egyedivé a karácsonyra vásá-
rolt meglepetést. 

KREatív hobby
  1   Mikulás napra gyerekeknek
A Kreatív Hobby karácsonyi egység 
csomagjait mindenkinek ajánljuk, 
aki hisz a saját készítésű ajándékok 
varázsában, és ezt az érzést szeretné 
gyermekeinek is átadni. A KH Design 
egységcsomagok tartalmazzák a 
szükséges alapanyagokat, a festéket, 

a szabásmintát, az elkészítési útmu-
tatót és a kész tárgyak fotóját.

  2   Ünnepi dekoráció, az otthon 
hangulata
Dekor ragasztó szalagok, és ablak-
matricák. Remekül, tartósan, szinte 
minden felületre tapad, könnyű vág-
ni és tépni, eltávolítása során nem 
hagy semmilyen felületen foltot. A 
színek és technikák kombinálásával 
megszámlálhatatlan sok színes dekor 
variációt hozhatunk létre.

  3   Karácsonyi ajándék gyerekektől 
felnőtteknek
Vanita szappangyurma: Személyre 
szabott, egyedi ajándékokat készíthe-
tünk belőlük némi víz hozzáadásával. 
Pixel hobby: Játék, kézműveskedés 
és kreatív alkotás. Ötvözi a mozaik 
technikát a keresztszemes hímzést 
és a makettezés. Fejleszti a koncent-
rációt és a finom motorikát.

PiREx
  4   Karácsonyra kislányoknak
Crayola póni - Kifesthető, kiegészí-
tőkkel. Kitűnő ajándék minden olyan 
kislány számára, aki szereti csinosíta-
ni kedvenceit. Szalagok, csatok, póni 
fésű és más érdekesség.

  5   Egy különleges kifestő, mely 
lányok számára készült és bármilyen 
hagyományos technikával kifesthető. 
A kiszínezett képekre rá kell irányítani 
az okostelefon vagy tablet kameráját 
és egy ingyenesen letölthető alkal-
mazás segítségével a képek azonnal 
3D-s képekké válnak.

  1  

  2    3  

  4    5  



INGYENES BUSZJÁRAT

Együtt az igazi

ÁRKÁD Járat Indulási, illetve érkezési idő

Útvonal, megállóhelyek Oda Vissza 

1. Eszék - Mohács - Pécs 
Eszék, autóbusz-állomás 10.00 18.50
Mohács, autóbusz-állomás 11.30 17.20
Pécs, ÁRKÁD 12.20 16.30

2. Kaposvár - Dombóvár - Pécs
Kaposvár vasútállomás 10.00 18.05
Dombóvár, Hunyadi tér mh. 10.40 17.25
Pécs, ÁRKÁD 11.45 16.20

3. Szekszárd - Bonyhád - Pécs 
Szekszárd, Gimnázium mh. 10.00 17.20
Bonyhád, József u. mh. 10.30 16.50
Pécs, ÁRKÁD 11.20 16.00

A járat közlekedik:  
December 11-12., december 18-19. 

A járatok igénybevételéhez előzetes jelentkezés  
szükséges az info@arkadpecs.hu e-mail címen  

vagy az alábbi telefonszámon:  
72/523 100  

Bővebb információ az Info pultnál! 

APE_2015_TE-MI_Karacsonyi ingyenes buszjarat_70x100cm_Megallito_1104.indd   1 04/11/15   17:37

 Egyes termékeket üzleteinkben kiállítva is megtekinthet! A teljes kínálatot a www.butlers.hu webshopon találja.

| 04 | ESTELLA
Paraván, faragott
SZÉ 200 x MA 182 cm 
Mangófa, fehérre festett
10189528 59 990 FT

| 01 | ANGELIQUE 
Függőlámpa 7 textil lámpaernyővel 
7 x E 14 max. 40 W 
SZÉ 50 x MÉ 50 x MA 140 cm 
10201877                       57 990 FT

| 03 | MISS ELLIOT   
Fotel, SZÉ 125 x MÉ 98 x MA 106 cm 
Ülésmagasság: 50 cm 
Nyírfa lábak, huzat: 100 % gyapjú 
10201931                      189 990 FT

| 02 | VOYAGE VOYAGE
Bőrönd formájú asztal 
HO 80 x SZÉ 80 x MA 40 cm 
Fém, porszórt
10201917         179 990 FT

| 03 |

| 01 |

| 02 |

| 04 |
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újDonságok az árkáD-Ban árkáD karácsonyi vásár
Az idei ünnepi szezonban a 
Bali-Gali Design, Ba-Zsa Print, 
Bomb Cosmetics, Csoki Korzó, 
Fotoplus, Happy Box, Korona Óra, 
Olívia Naturals, Mayo Chix és a 
Szendelbacher Kesztyű standja 
teszi még hangulatosabbá bevá-
sárló-utcáinkat, igazi karácsonyi 
vásári hangulatot teremtve.

A vásári standok örök értékei a kéz-
zel készített termékek, melyek után 
érdemes például   1   a Ba-Zsa Kft. 
standján kutatni. Kézzel készített 
gyertyáik, adventi koszorúik, egye-
di készítésű mézeskalácsaik mellett 
közel harmincféle illóolajat árulnak, 
melyek kimondottan az ünnepi ké-
szülődéshez és a szenteste hangula-
tához illőek. Idén a már szokásos fe-
nyő, mézeskalács, adventi-hangulat, 
alma fahéj mellett újdonságként a 
mézeskalács, fahéj-sütőtök, vaníliás 
narancs illatok is fellelhetőek lesz-
nek. A Mikulás-és karácsonyi díszek, 
ajándék tasakok mellett a mindig 
gondot okozó szaloncukor akasztó 
is kapható lesz standjukon. 
  2   A Bali-Gali Design ajándéktár-
gyai elsősorban egyedi kézműves 
termékek, párologtatók, gyertyás 
asztali díszek, illóolajok különleges 
választéka, melyek túl a funkción és 
vizuális élményen, egyben kellemes 
ráhangolódást biztosítanak a közelgő 
ünnepekre. 
  3   Az Olivia Naturals standon kéz-
zel készült natúr, ápoló és hidratáló 
szappanok, kényeztető fürdőkoz-
metikumok, minden bőrtípusnak 
megfelelő ápolást biztosító kozme-
tikumok és termékeikből összeállí-
tott ajándékcsomagok kaphatóak 
kizárólag természetes összetevők-
ből. Ápolják tudatosan saját illetve 
szeretteik bőrét, ajándékozzák meg 
őket az Olivia Naturals természetes 
kozmetikumaival.

  4   A Csoki Korzónál idén is a legna-
gyobb hangsúlyt a magyar minőségi 
finomságok kapják. A sok hazai retró, 
gyönyörű csomagolású szaloncu-
kor mellett kézműves haza prémium 
táblás csokoládékkal is készülnek. 
Belgiumból igazi Belga Pralinék ér-
keznek, a rengeteg ízben kapható 
pálcás Forró csokoládék vagy épp 
az édes üvegben kapható hagyomá-
nyos Sült teák pedig kiváló ajándé-
kok is, akár csak a cukormentes- tej-
gluténmentes finomságok.

  5   A pécsi bőrkesztyűgyártás hagyo-
mányait hűen követő Szendelbacher 
Kft. immár 5. éve van jelen karácsonyi 
vásárunkon. A 25 éves jubileumát 
ünneplő cég kínálatában a legújabb 
trendnek megfelelő és hagyomá-
nyos fazonok nagy színválasztéka 
egyaránt megtalálható. Kesztyűik  
kézi megmunkálással készülnek,így 
minden pár egyedi.

álom oTThon – álom uTazás
Ki ne szeretné otthonát meghitté, 
hangulatossá varázsolni? A szürke 
hétköznapokban is fő szerepet szá-
nunk lakásunk dekorálásának, az ün-
nepek idején azonban egész biztos, 
hogy mindenki még nagyobb hang-
súlyt fektet a dekorálásra, legyen 
szó fényekről, kedves kis tárgyakról, 
vagy épp új bútordarabokról.  S ki 
ne szeretne egy álomutazást nyer-
ni New Yorkba?  Aki a Butlers-ben 
Butlers hűségkártyával vásárol bú-
tort, könnyen valóra válthatja dédel-
getett álmát. Megnyerheti ugyanis 
a 2 személyes amerikai álom utat: 
5 éjszakát New Yorkban, 4 csillagos 
hotelben, repülőjeggyel, transzferrel, 
a DERTOUR Hungária jóvoltából. A 

nyereményjáték 2015. október 12. 
és december 20. között tart. A sor-
solás időpontja 2015. december 22. 
A nyereményjátékban csak 20 000 
Ft feletti bútorvásárlás esetén le-
het részt venni. A nyeremény 2016. 
január-március között váltható be. 
Az ajánlat más promóciókkal, kedvez-
ményekkel, kuponokkal nem össze-
vonható. Részletek, további informá-
ciók és akciós szabályzat a boltban 
és a www.butlers.hu weboldalon.

A Butlers a nyerő!
Az otthonteremtés nagymestere, igazi 
ajándék lelőhely! Kedvenc tárgyak a 
kedvenc helyekre, ez a mottó! Aki pedig 
a Butlersben vásárol, a szállításra sem 

lesz gondja. S ha szeretnék az újévet jól 
kezdeni, hírlevelük aktív feliratkozója-
ként részt vehetnek a 2015. december 
31-i sorsoláson, ahol 10 db 25 000 Ft 
értékű BUTLERS ajándékutalvány talál 
majd gazdára!

  1  

  2  

  3  

  4  

  5  

Megnyitott a Bali-Gali lakberendezési bolt.

Megnyitott a Miller’s Coffee – nem csupán egy kávézóval, hanem 
egyben egy palacsintázóval is gazdagodtunk.

Konkurencia üzletünk a Bianco Oro helyére költözött.

Az Apacs Ezüst a Konkurencia korábbi helyén várja vásárlóit.
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2015
tréfás ajándékok

minden
alkalomra

ÁRKÁD Pécs I. emelet
(CCC cipőbolt mellett)
ÁRKÁD Pécs I. emelet
(CCC cipőbolt mellett)

„Mindenkire ráfér
 egy kis jókedv!”

+

IDŐTÁLLÓ AJÁNDÉK

Casio, Citizen, Seiko, Festina,
Bering, Tommy Hilfi ger és még
számos óramárka nagy
választékban kapható.

Keresse karácsonyi
ajánlatunkat.

ÁRKÁD Pécs
Bevásárlóközpont,
I. emelet

VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY

Az utalvány értékébôl készpénz nem adható vissza. Beváltható az ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont legtöbb üzletében.

7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11/1. Az utalvány érvényességi ideje a kibocsátástól számított 1 év. Készpénzre nem váltható!

Dátum

Aláírás/Pecsét

Vásároljon könnyen és gyorsan! Ez a vásárlási utalvány legtöbb üzletünkben beváltható, hogy Ön

igényei szerint választhasson az ÁRKÁD kínálatából. Érezze magát otthon bevásárlóközpontunkban!

Dátum

Aláírás/Pecsét

sorszám:

sorszám:

1 000 Ft1 000 Ft

utalványPécs209x105.indd   1

5/16/07   3:03:25 PM

angel service
Ünnepi angyali szolgálat és 
online ajándékkereső 
www.arkadpecs.hu
Bevásárlóközpontunk az idei év-
ben egy új szolgáltatással készült 
látogatói számára.  A karácsonyi 
időszakban angyalkák és lobby 
boyok segítik Önöket az ajándé-
kok felkutatásában, a csomagok 
cipelésében.

Mi több, honlapunkon egy minisite 
áll a böngészők rendelkezésére, 
melyen üzleteink top karácsonyi 
ajándék ötleteit tekinthetik meg. 
Az Angel Service online ajándéktár 
a termékkeresők működési elvén 
alapszik. Szűrők segítségével korra, 
nemre, ajándék típusra, üzletekre, 
a termékek árára is rászűrhetnek, 
szűkítve ezzel a kört, egyre közelebb 
kerülve a tökéletes ajándékhoz. 
Látogatóinkat hostesseink is se-
gítik az ünnepi készülődésben: a 

bevásárló-utcáinkon sétáló an-
gyalkák tabletjein keresztül bárki 
helyben böngészhet karácsonyi 
ötlettárunkban! Amennyiben pe-
dig beszereztek mindent, amire 
szükségük volt, a cipekedés terhét 
bátran hárítsák lobby szolgálatunk-
ra. Hostjaink segítenek a csomagok 
cipelésében, hogy ezzel is megkön-
nyítsék Önöknek az ünnepi bevásár-
lást. A forgalmas napokon parko-
lónkban forgalomirányítók segítik 
az autósokat a szabad parkolóhelyek 
feltérképezésében, látogatóink biz-
tonságáról pedig az ünnepi forga-
tagban „biztonsági őrangyalaink ” 
gondoskodnak. A gyalogosan ér-
kezők számára ingyenes ruhatárat 
biztosítunk, ahol leadhatják a meleg, 
nehéz kabátokat. Csomagmegőrző-
ink, Kicsi-kocsi szolgáltatásunk is az 

Önök kényelmét szolgálja. Vidéki 
látogatóink számára idén is biztosí-
tunk ingyenes buszjáratokat, hogy 
könnyedén, kényelmesen eljuthas-
sanak hozzánk egy kis nézelődésre, 
bevásárlásra.

Köszönjük, hogy bennünket válasz-
tanak, s velünk szeretnék tökéletessé 
tenni az év legszebb ünnepét!

jolly joker ajánDékok
  1   a PRaKtiKuS – áRKád 
utalvány
November utolsó hetében szinte min-
denki megkezdi az ünnepi készülő-
dést, beleértve a heves jegyzetelge-
tést is: kinek mit ajándékozhatnánk, 
minderre mennyi pénzt és nem utolsó 
sorban időt tudunk szánni. Munkálta-
tók gyakorta választott jutalmazási 
formái a vásárlási utalványok. Ennek 
oka elsősorban a praktikusság és az 
időtényező. Meglehetősen fáradsá-
gos és hosszadalmas ugyanis min-
denki igényeit felkutatni. Épp ezért 
kitűnő választás az 1000-es és 5000-es 
címletekben kapható ÁRKÁD vásár-
lási utalvány. Információs pultunk-
nál kolléganőink örömmel segítenek 
Önöknek abban, mely üzletekben 
lehet ajándék utalványt levásárolni. 
Az elfogadóhelyeket mindemellett 
a portálokon, kirakatokon jól látha-
tó matrica is jelzi, s tájékozódhatnak 
web oldalunkról is (www.arkadpecs.
hu). Aki a szabad vásárlási döntést 
szeretné ajándékozni, válassza az 
ÁRKÁD vásárlási utalványát. Bővebb 
tájékoztatást kérhetnek a 72/523-100-
as telefonszámon is. 

  2   a SzóRaKoztató – 
JátéKSzigEt
Dinofroz: A dínók mindig közkedvelt 
téma a gyerekek körében. A Dinofroz 
játékkal a gyerekek átváltozhatnak 
Tommal és barátaival igazi dinoszau-
russzá, és beléphetnek egy izgalmas 
kalandokkal és kihívásokkal teli földre.

  3   az éRtéKES – oREx
Arany gyűrű gyémántokkal, zafírral, 
rubinnal és smaragddal   

  4   az időtálló – KoRona óRa
Casio férfi karóra

  5   a minőSégi – boRgo
Férfi bőr bokacsizma minden kor-
osztály számára, elegáns és spor-
tos ruhatárhoz egyaránt viselhető.  

  6   a cSúcS dESign - PiREx
1. Minden LAMY 2000-es termék 
megnyerte az iF dizájn díjat és az 
egyetlen írószer, ami New York-i 
MOMA (Modern Művészetek Múze-
uma) állandó kiállításán szerepel. A 
gyártás számos szakasza kézzel zajlik, 
a legmagasabb minőség eléréséért. 
100% Németországban gyártott.

  7   az ünnEPi – douglaS
Karácsonyi szettek

  8   a cSábító - y vES RochER
Ambre Noir férfi Eau de Toilette : a 
hódításra kész férfi illata, mely egye-
síti a pacsuli intenzív, fás illatjegyét a 
tonkabab nyers érzékiségével.  A céd-
rus feledhetetlen vibrálást kölcsönöz 
a kompozíciónak, a levendula pedig 
a férfias eleganciáért felel. 
So Elixir Bois Sensuel: A csábítás 
elixírje a nőiesség esszenciájával.  
Lágy, balzsamos és fás aromák ér-
zéki összefonódása. Egy illat, mely 
megmutatja és kifejezi a pacsuli 
esszencia és a vanília kivonat közti 
tökéletes, harmonikus kapcsolatot. 
A hozzáadott Írisz esszencia elegan-
ciája pedig páratlan kifinomultságot 
kölcsönöz az illatnak.

  9   a RéSzlEtgazdag - tatuum
Lepje meg családtagjait minőségi 

kiegészítővel, hogy örömtelibb le-
gyen a karácsony és teljes az ünnepi 
öltözék. 

  10   a taRtalmaS – alExandRa
Zsédenyi Adrienn: Zséda 2016
Body & Soul
Tavasz, nyár, ősz, tél… minden évszak 
más-más élményeket, meglepetése-
ket és nehézségeket tartogat szá-
munkra. Az, hogy hogyan éljük meg 
őket, csak rajtunk múlik. Zséda ötödik 
kalendáriumában megmutatja ne-
künk, hogy hogyan találhatjuk meg 
a szépséget az év minden szakában, 
és hogyan hozhatjuk összhangba 
lelkünket a természet és az időjárás 
változásaival.

  11   intERSPaR
Az INTERSPAR többek között szu-
per dekorációs kellékekkel - kerá-
mia-, filc-, és karácsonyfadíszekkel, 
hógömbökkel, mécsestartókkal 
- várja kedves vásárlóit a karácso-
nyi készülődés során, a megszokott 
termékek széles választéka mellett.

  12   bEauty handS
Shellac a hagyományos lakkozás és 
a zselé legjobb tulajdonságait ötvö-
zi. Ajánljuk mindazok számára, akik 
tartós, ragyogó élénk színeket szeret-
nének:  több mint 100 színárnyalat 
közül választhatnak!

vodafonE
Mindig együtt a család! – a Vodafone 
Family ünnepi ajánlatának köszön-
hetően szeretteinek nap mint nap 
örömteli perceket szerezhet egy-egy 
beszélgetéssel.
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A HÓNAP

NYEREMÉNYE

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

Érdeklődni a +36 30 507 0107, 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 ajándékutalványt 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. december 31-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: "T-Pont". 
Szerencsés nyertesünket, Dávid Ilonát Krsják Petra, a T-Pont munkatársa  
és Móritz Lilla, az igazgatóság munkatársa köszönti egy 10.000 Ft értékű 
ajándékkal.

az árkáD-ban  
irodák és raktárak

 bérelhetők!
Rippner Péter bérbeadási 

menedzser készségesen ad 
további felvilágosítást az 

ÁRKÁD-ban rendelkezésre 
álló irodákról és 

raktárhelyiségekről a  
(30) 507-0107-es, illetve az 

(1) 434-8200-as 
telefonszámon.

Előző Gyermekszemmel pályázatunk témája: "Kirándul a család". 
A nyertes: Fülöp Kornélia (13 éves). Nyereménye egy 5.000 Ft értékű ÁRKÁD 
vásárlási utalvány.

E havi témánk:

"Egy varázslatos karácsony"
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. december 31.

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

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


