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Park Brumlovka

Ranní jóga v parku
Brumlovka každý
čtvrtek
KDY: každý čtvrtek od 7:00 hod. (červenec – srpen)
KDE: Park Brumlovka
Přijďte si s námi zdarma zacvičit jógu pod vedením skvělé jóga
instruktorky Daniely Bacíkové. Lekce trvají vždy zhruba hodinu a jsou
vhodné pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií.
CO S SEBOU? Vlastní karimatku, vodu a dobrou náladu. Rezervace předem
není nutná. V případě nepřízně počasí Vás budeme informovat pomocí
Facebook stránek BB Centrum.
Těšíme se na Vás!
Marketingový tým Passerinvest Group a Puma
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Budova Delta

Cestovatelský večer
„KLDR – totalitní
neznámo“
KDY: středa, 24. července 2019 (17:30 – 19:30 hod.)
KDE: restaurace Vyskočilka (Vyskočilova 1561/4a, 140 00 Praha 4)
Zveme Vás na další cestovatelský večer, tentokrát o atraktivní a zároveň
rozporuplné destinaci, o které se hodně mluví, ale málokdo se tam
opravdu podívá. Jak vypadá KLDR, země, kde se zastavil čas a vše
je podřizováno přísnému řádu? To vše okem plzeňského cestovatele
Vladimíra Váchala.
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Cultural and sport events

Náměstí Brumlovka

Pravidelné hudební
úterky na Náměstí
Brumlovka
KDY: každé úterý (11:30 – 13:00 hod.)
KDE: Náměstí Brumlovka
Užijte si letní pohodu doprovázenou příjemnou hudbou a využijte
možnosti posezení v blízkých restauracích, kavárnách, nebo jen tak
na lehátku v blízkosti fontány.
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Budova Beta

UGO:
SHAKE IT!
Rozjeďte to v rytmu léta s originálními UGO šejky, které doplňují
melounovou nabídku na horké letní dny.
Novinkové drinky totiž zchladí každou horkou hlavu a nezpůsobí
díky rýžovému mléku bez laktózy a slazení medem žádné výčitky vůči
letnímu lehkému stravování.

slazeno medem
rýžové mléko
bez laktózy
Fb

ugo.cz

Budova Filadelfie

Sushi Time zve
každý den na
Happy Hour
Sushi Time v obchodní pasáži budovy Filadelfie nově nabízí možnost
využití tzv. „Happy Hour“. Sleva ve výši 25 % startuje vždy 30 minut před
koncem otevírací doby a platí na produkty Sushi Time vystavené v daném
čase ve vitríně.
Provozovna je otevřena každý všední den v čase 10:00–17:00 hod.
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Budova Brumlovka

Užijte si léto
v centru
velkoměsta
Balance Club Brumlovka v létě nabízí přímo dovolenkové vyžití. Využijte
25 metrový bazén nebo Aqua a Relax zónu. Připravena je také terasa
plná zeleně s odpočinkovou zónou pod širým nebem, venkovní vířivka
a ochlazovací bazén. V letních měsících je navíc rozvrh skupinových
lekcí doplněn o jógu na terase a outdoorové tréninky.
Zaměstnanci společností v BB Centru mají zvýhodněné podmínky
členství. Pro více informací kontaktujte Klientské centrum:
+420 234 749 810 nebo info@balanceclub.cz.
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Budova Beta

Letní námraza
v Costa Coffee
Frost… to je jinovatka, námraza, mrazík. Frostino, to je příjemně chladivý
dotek na jazyku, který osvěží tělo a mysl uondané horkem v ulicích.
Zakotvěte na chvíli na ledovém ostrůvku v Costa Coffee a dejte si právě
Frostino.
Co je základem kávového Frostina? Správně, espresso! Barista přelije
šálek čerstvé kávy do kelímku, doplní ho ledem a studeným mlékem.
Poté vše přelije do mixéru a dodá Frostinu trochou vanilkové báze typicky
jemnou smetanovou chuť. A teď už je na Vás, jakou příchuť si zvolíte.
A pokud nemáte chuť na kávu, zvolte Frostino jahoda, připravené
ze studeného mléka a jahodového pyré se šlehačkou a kousky sušených
jahod – skvělá volba pro letní bezkofeinové osvěžení!
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Budova Filadelfie, budova Alpha

Puzzle Salads
zahajuje věrnostní
program: Mypuzzle
– každý desátý salát
zdarma
Pokud máte rádi saláty a další chutná jídla, které pro Vás připravují
v restauracích Puzzle Salads máme pro Vás dobrou zprávu. Nově můžete
sbírat za každý salát razítka na bonusovou kartu a každý desátý salát
získáte zcela zdarma.
Přijďte do Puzzle Salads a ochutnejte osvědčené klasiky i svěží letní
novinky v rozšířeném menu. Přichystané pro Vás mají i nové sezonní
ingredience, kterými si můžete salát doladit tak, jak máte rádi.
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Budova Filadelfie

kafe {} kafe {} kafe
láká na kávové
novinky a sladké
domácí delikatesy
Oblíbený espresso bar kafe{}kafe{}kafe v obchodní pasáži budovy
Filadelfie Vás kromě své široké nabídky kávových specialit zve i na hit
letošního léta, kterým je Espresso-Tonic s exotickou vůní limetky.
Vyzkoušet můžete i jeho upgradovanou variantu Cherry Blossom
original Tonic (Thomas Henry). Ke studené kávě či kávě obecně patří
neodmyslitelně i čerstvé domácí pečivo. To nyní naleznete v nabídce
espresso baru od skvělé (nejenom) baristky Pavly Grigorie pod její značkou
Cafe jinak. Ochutnat můžete dle denní nabídky třeba bio čokoládové
cookies s chilli alias “mexičanky”, sezonní dortíky Pavlova nebo domácí
Cheesecake s mascarpone krémem či Brownie.
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Residence BB Centrum

Lékárna BB Centrum
vybízí ke kvalitní
péči o pokožku
Pokud se chystáte na zahraniční dovolenou či budete trávit zbytek léta
v tuzemsku, nezapomínejte vždy na kvalitní ochranu před slunečnými
paprsky.
Nápomocné vám mohou být produkty INSTITUT ESTHEDERM, které učí

+

i tu nejcitlivější pleť adaptovat se na slunce tak, aby se sama dokázala
chránit. Obsah slunečních filtrů zajišťuje nejvyšší ochranu pokožky před
negativními vlivy slunečního záření. Přijďte se podívat na celou nabídku
sezónních produktů a využijte zvýhodněné balíčky.
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Lékárny

2+1
ZDARMA

Budova Filadelfie

JK Jitka Kudláčková
představila kolekci
snubních a zásnubních
prstenů
Česká rodinná firma JK Jitka Kudláčková je pověstná ruční výrobou
jedinečných snubních a zásnubních prstenů na míru. Do reprezentativní
prodejny, kde je zároveň umístěna i zlatnická dílna, chodí snoubenci z celé
České republiky, aby si pořídili kvalitní symboly pro stvrzení manželského
slibu a mezi majiteli prstenů s originálním designem je i mnoho známých
českých tváří.
Během letních měsíců mohou muži v JK Jitka Kudláčková zakoupit
vybrané

modely

zásnubních

za zvýhodněné ceny.
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