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Chcete poradit se zařízením interiérů,
úpravou zahrady? Nevíte kam na dovo-
lenou nebo čekáte přírůstek do rodi-
ny? Tak potom byste si rozhodně ne-
měli nechat ujít pětici veletrhů pro rodinu, bydlení a volný čas FOR FAMILY, která se koná ve dnech 5. – 8. března 2009
v Pražském veletržním areálu Letňany. 

Stejně jako v loňském roce bude FOR FAMILY zahajovat veletržní sezónu 2009 společnosti ABF. Pořadatelé v letošním roce navázali na
úspěch z loňského roku, kdy v celém souboru veletrhů došlo nejen k navýšení počtu vystavovatelů, zvětšení výstavní plochy, ale také téměř
zdvojnásobení počtu návštěvníků. Prezentuje se 630 vystavovatelů v pěti halách a na venkovní ploše.

Nejdelší historií se z této pětice těší veletrh bydlení FOR HABITAT, který se letos koná již po šestnácté. Společně s ním probíhá v první břez-
nový týden v PVA Letňany probíhat: veletrh zahradní architektury, nábytku a techniky FOR GARDEN, veletrh potřeb pro děti FOR KIDS, ve-
letrh pro plnohodnotný aktivní život FOR SENIOR a veletrh cestovního ruchu FOR TRAVEL. Veletrhy FOR FAMILY jsou zkrátka určeny všem
členům rodiny, kterým přinášejí nové podněty, jak si zútulnit domov a jak co nejlépe využít volný čas. 
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Jarní veletrhy 
pro celou rodinu

FOR FAMILY

� Design
� Trendy
� Pestrost

FOR HABITAT je mnohem pestřejší než
v předchozích letech a více pozornosti věnu-
je designu a tématu trendy interiérů. 

Za vše mluví účast progresivního ateliéru
de.fakto, který na veletrhu představí své ar-
chitektonické a designové dovednosti, a to
na expozici nazvané „Labyrint architektury
a designu“. V labyrintu bude mimo jiné k vi-
dění unikátní, v současné době realizovaný
projekt „V zámecké zahradě“ ve Škvorci
u Prahy, který reprezentuje nadčasové spoje-
ní architektury a designu, přírody, ekologie
a užitné funkce (stánek 2B16). 

Soutěž o sedací soupravu
Atelier de.fakto ve spolupráci s projektem

V zámecké zahradě navíc připravil pro zájem-
ce o moderní bydlení ojedinělou příležitost –
losování o exkluzivní sedací soupravu. Výher-
ce získá možnost okusit na vlastní kůži byd-
lení v domě špičkového designu s cílem pou-
kázat na jeho praktičnost. 

Co byste neměli minout
Vedle tradičních vystavovatelů se na vele-

trh bydlení přihlásilo i několik nováčků. S de-

signovým nábytkem firma Colosseum, Aglas
Furniture nebo Wagner nábytek (prezentuje
kvalitní nábytek slovenské firmy Javorina), se
stylovým nábytkem pak např. Bed & Bed-
room (anglické postele) nebo El Trade. Za-
jímavě působí expozice firmy Sofaland či An-
tico (nové designové kuchyně). Originální
sedací nábytek představí firma Beltera. 

Bytový textil ukáže fenomovaná firma Do-
rian dekor, širokou paletu osvětlení zastupu-
je například firma Vávra osvětlení.

FOR HABITAT nezapomíná ani na společ-
nosti prezentující developerské projekty a ši-
roké portfolium bytů, rodinných domů a re-
zidencí. Ty budou totiž k vidění v sekci
nazvané Nové možnosti bydlení.



The 
headline 
goes hereBytový dům Kytlická

www.skanska.cz/reality

Praha 9-Prosek
ulice Kytlická

V rámci mimořádné nabídky od Skanska Reality 
můžete získat až rok bydlení zdarma.

• bytový dům se dvěma podzemními, pěti nadzemními 
a šestým ustoupeným podlažím

• celkem 237 bytů v dispozicích od 1+kk o rozloze 33 m²
až po luxusní 4+kk o rozloze 100 m²

• byty větší než 1+kk budou mít vlastní terasu, lodžii 
nebo balkon

• byty v 1. NP a 6. NP budou disponovat většími 
terasami s několika vstupy z obytných místností 

• předpokládaný termín dokončení: 1. čtvrtletí 2011

Až rok bydlení zdarma
Bytový dům Kytlická
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Skanska je silná společnost s pevným základem. Od
doby svého založení, roku 1887, zažila již mnohé – dvě

světové války i velkou hospodářskou krizi. Přesto neustále
roste a expanduje. V současnosti působí ve 20 zemích
světa a globálně zaměstnává téměř 60 000 zaměstnanců. 

V České republice se zabývá 4 oblastmi – výstavbou,
rezidenčním developmentem, komerčním developmentem
a projekty zaměřenými na rozvoj místní infrastruktury. 

Skanska Reality a.s. je společnost, která plně
převzala od společnosti Skanska CZ působnost
dosavadní Divize Project Development. Soustředí
se zejména na výstavbu bytových a rodinných domů,
v mnoha projektech, v různých lokalitách Prahy
a okolí. 
Na místním trhu patří dlouhodobě k největším
a nejsilnějším hráčům. V roce 2008, navzdory
finanční krizi, prostřednictvím vlastní realitní kanceláře
prodala 700 bytů a rodinných domů. 

I v tuto chvíli, kdy mnozí stagnují nebo vyčkávají,
rozjíždí Skanska Reality nové projekty. 

• Jedním z nich je Bytový dům Kytlická na
pražském Proseku. Objekt tvoří moderní blok
se dvěma podzemními, pěti nadzemními a šestým
ustoupeným podlažím. Ve třech samostatných
sekcích vznikne celkem 237 bytů v dispozicích
od 1+kk o rozloze 33 m2 až po velkorysé 4+kk
o rozloze 100 m2. Byty větší než 1+kk budou mít
vlastní terasu, lodžii nebo balkon. Byty v 1. NP
a 6. NP budou disponovat většími terasami
s několika vstupy z obytných místností. Parkování
bude řešeno dvoupodlažními podzemními garážemi
pod objektem. V okolí domu bude vysázena nová
zeleň v podobě trávníků a keřů. Ceny bytů
v projektu Bytový dům Kytlická se pohybují od
36.600 Kč/m2. 

• Navíc má nyní společnost Skanska Reality
pro všechny zájemce o nové bydlení připravenou
speciální akci, která potrvá pouze do 31. 3. 2009.
Klientům, kteří uzavřou do tohoto termínu
rezervační smlouvu a následně budoucí kupní
smlouvu na byt, daruje Skanska Reality kupón,
na základě kterého mohou získat až rok bydlení
zdarma. 

Více informací je možné získat v Realitní kanceláři
Skanska nebo na internetových stránkách
www.skanska.cz/reality.



SOFALAND –Designed For Life má ve svém programu užší výběr ča-
louněných sedacích souprav nadčasového designu 21. století, které jsou vy-
ráběny ve Slovenské republice zejména pro trhy v západních zemích Evrop-

ské unie, s využitím know-how technologií a designérů německých
zadavatelů výroby. 

Sedací soupravy
v nadčasovém designu

Nosné části sedacích souprav jsou vyráběny z kvalitních materiálů –
bukový masiv, výplň bývá použita latexová pěna v různých kombinacích
s pružinami a popruhami, potahové látky je také možno navolit z růz-
ných materiálů – syntetická (polyuretanová) kůže nové generace, pravá
kůže, mikrofáze – mikroplyš, lehce udržovatelné strukturované (vodou)
umyvatelné textilie na teflonové bázi. 

Sedací soupravy vynikají skvělým moderním designem, kvalit-
ním řemeslným zpracováním a širokou škálou volitelných sestav, materi-
álů a barev. Můžete je zhlédnout v rozrůstající se síti našich prodejen,
které jsou situovány v obchodních centrech OLYMPIA OLOMOUC,
FUTURUM BRNO , CENTRO ZLÍN a SPEKTRUM PRAHA – Průhonice.

V prodejnách budete obslouženi odborně vyškoleným personálem –
mezi standardní služby patří projektování půdorysu Vašeho obývacího
pokoje, případně ložnice, splátkový prodej a poradenství, rozvoz a stěho-
vání zakoupeného zboží. Při návštěvě kterékoliv z našich poboček může-
te využít na tisíc parkovacích míst, navštívit obchody renomovaných
značek, kavárny, restaurace a v neposlední řadě i hypermarkety Tesco
a Hypernova. 

Více informací naleznete na www.sofaland.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Najdete nás na For Habitat, stánek 2B8.



� Přehlídka zahradního
vybavení a techniky

� Zahradní nábytek
pro extrémní počasí

� Koupací jezírka
� Bydlíme na zahradě

Veletrh zahradní architektury,
nábytku a techniky FOR GARDEN
se koná již potřetí. Jako pokaždé
i letos bude tento veletrh nádher-
nou podívanou, příjemnou relaxací
a velkou inspirací. Věřte, že Vás 
naladí.

Co uchvátí
Kromě toho, že veletrh For Garden uchvátí

jako celek, zde jsou některé momenty.
Uvidíte přehlídku rostlin běžných i exotic-

kých, plejádu zavlažovací techniky a ukázky
zahrad a jezírek do zahrad různých typů. 
• Zahradní vybavení a techniku představí le-

adři na trhu – Honda, Johna Deere, Goldo-
ni, Green Technika, Ambrogio. 

• Chybět nebude sektor zahradního nábyt-
ku, kde jednu z největších expozic má spo-
lečnost Hartman. Nábytek s touto značkou
je vyroben z materiálů vhodných pro ex-
trémní vlivy počasí typu – prudké slunce
versus voda. Svou koncepcí, stylem a de-
signem se snaží setřít pomyslnou hranici
mezi interiérem a exteriérem. 

• Prezentovat se budou všechny odborné
svazy a sdružení, na ploše 110 m2 například

• Svaz školkařů ČR. Tato expozice bude zdro-
jem inspirace pro majitele zahrad. Na tom-
to stánku budou zástupci Svazu připraveni
poskytnout praktické rady, např. jak správ-
ně pěstovat stromy nebo předají kontakt
na konkrétní firmu.

• Určitě se zastavíte u atraktivní expozice fir-
my European service, která ukáže zahradu
s modulací terénu. 

• Svaz zakládání a údržby zeleně nachystal
prezentaci koupacího jezírka, které vás
okouzlí.

• Na For Garden najdete také několik zahra-
ničních vystavovatelů, jmenujme například
firmu Kordes, která se zabývá šlechtěním
všech typů růží od zakrslých a pokojových
přes záhonové a keřové až po velkokvěté. 

• Vedle přehlídky předních firem z oboru
a nádherných expozic připravili pořadatelé
zajímavý doprovodný program, jemuž do-
minuje cyklus seminářů Trendy při tvorbě
zahrad II.

Veletrh FOR GARDEN bude navíc
provázet výstava a soutěž 

BYDLÍME NA ZAHRADĚ.

FOR GARDEN



CREATE DESIGN BY DANIEL PURGERT

Modelace zahrady. Dolany u Kralup n.Vlt.

„ZAHRADY V SATELITECH“  

 
  

  
   

 
  

 
       

    
  

  
 

    
  

  
  

    
   

 
 

 

        
 

 
   

  
 

   
    

 
  

   
  

 
 

 
          

 

 
  

 

    
 

 

  
            

 



Na prvním ročníku veletrhu For Garden se představila řada firem specializujících se na
tvorbu zahrad, ve druhém jich bylo o poznání více a letos je situace ještě složitější – je
přihlášen rekordní počet vystavovatelů. Nebylo snadné vybrat mezi kvalitou zúčastně-
ných. Ráda bych ale představila firmu, která svým osobitým pojetím přece jenom vyčnívá
– firmu European service s.r.o. 
Jde o rodinnou firmu se zajímavou historií. Jako rodina se totiž rozhodli k radikálnímu ži-
votnímu kroku: prodali byty, odstěhovali se na chaty, získané peníze použili na akontace
strojů a tři roky vydělávají jen na zařízení firmy. A to proto, aby mohli dělat práci, která je
tak velmi baví – tvořit, respektive modelovat zahrady.
Duší firmy je pan Daniel Purgert, jehož jsme požádali o přiblížení některých věcí.

Zahrady
s vaším otiskem v přírodě
� Na první pohled mě zaujalo téma, s nímž jste se na letošní veletrh For

Garden přihlásili. Uvádíte modelace zahrad jako hlavní téma výstavy.
A pak máte také slogan, který mě docela pobavil: Bagrujeme dobře,
bagrujeme rádi. A navíc: Bagrování jsme povýšili na umění.
Co takový neohrabaný bagr co by současný dinosaurus mohl dělat za
umění? To mi vysvětlete.

Máte naprostou pravdu. Neohrabaný dinosaurus, určený pro díry a spoušť. Tolik po-
třebné díry a méně potřebnou spoušť děláme taky. Ale pak nastupuje druhá mož-
nost. 

V jednom filmu říká architekt při výuce architektury, že i cihla chce něčím být,
něčím se stát. A o zemině to platí také. Třeba chce něčím být a my ji vdechneme tvář.
A stane se z ní krajina, která se vám líbí a kterou obdivujete. A to je hlavní princip
našich modelací zahrad. 

� To zní dobře, ale co to v praxi obnáší?

Mít k dispozici opravdu specializovanou techniku, množství příslušenství, zkušenosti
mistra světa (smích), vynikající partu a v mém případě rodinu, která je motorem vše-
ho. Nakonec jsem já se svými sny, fantazií a neutuchající touhou tvořit. 

� To není zrovna málo. Už jen při tomto stručném výčtu mě jímá závrať,
kolik to asi musí stát… Jste vůbec cenově dostupní?

V kolonce cena uvádíme: Nejsme drazí a abychom obstáli v konkurenci, cenu máme
obvyklou. Pramení to z nezávislosti na dodavatelích a z efektivity organizace zakáz-
ky. V minulém roce jsme koupili i strojní zakladač trávníků, abychom práci v závěru
zefektivnili a neprodražovali. Tato specializace společně s vybavením zaručuje dob-
rou cenu. 

Ale máte možnost získat i něco navíc: Váš „otisk“ v přírodě. 

� Jak vytváříte zahradu? 

Vše, co jsem na vás jako na zákazníkovi postřehl, nebo o čem jste se byť jen zmínila,
zanesu do plánu. Vy jste můj autor a zahrada je tak dílem vašich přání. I veškeré stro-
my, kameny, voda, chodníčky, zámková dlažba nebo ploty, vše realizujeme společně
a tím má celá zakázka jednotný styl. Tyto autorské práce nesou označení „ORIGINAL
GARDEN“.

� A na závěr poslední otázka: Co připravujete jako výstavní expozici?

Zvolili jsme právě jednu ze zahrad nesoucí označení „ORIGINAL GARDEN“ autorsky
chráněný projekt zahrady manželů Kucharikových. Jedná se o mírně svažitý terén
450 m2 v nejmenovaném satelitu. Na výstavě bude kopie této zahrady ve zmen-
šeném měřítku o ploše 88 m2, a to včetně stromů, kamenů, kamínků, pískoviště i za-
hradního domku. Expozici najdete v hale č. 1. Před halou máme pronajatý prostor,
kde představíme i naše stroje. Připravujeme také LCD projekci. 

Rád bych touto cestou pozval všechny, kteří milují zahrady.

Děkujeme, určitě se přijdeme podívat.
L. B.



FOR KIDS
� Vše pro děti
� Těhotenská móda
� Zařízení pro školky
� Fotografická soutěž – 

Dětská tvář roku

Na veletrhu FOR KIDS naleznete
vše, co se týká dětí. Od vybavení
dětských pokojíčků, zdravotnických
pomůcek, přes těhotenskou módu,
až po nepřeberné množství hraček
– dřevěných, mechanických nebo
didaktických. 

Přijdou i nováčci
Kromě tradičních vystavovatelů jako Plín-

ky.cz s nabídkou moderních kalhotkových
plen nebo 4 Baby, nabízející ručně šité ko-
žené botičky, se na FOR KIDS bude prezen-
tovat i několik nováčků. Společnost Mamaja
se představí s nabídkou šátků na nošení dětí
a bavlněných biooblečků, ELMI International
s.r.o. na své expozici bude nabízet kočárky,
vozítka a tříkolky. 

Širokou škálu kojeneckého zboží bude re-
prezentovat Farlin CZ s.r.o. Z firem, které bu-
dou na veletrhu vystavovat poprvé, to bu-
dou dále Makra s dětským nábytkem, SMT
Creatoys s.r.o. s tvořivými a výtvarnými hrač-
kami nebo Vladeko spol. s.r.o., prezentující
dětská hřiště, a Albi Česká republika s desko-
vými hrami. Firma Dětský design nabídne
vše, co rodiče potřebují pro své nejmenší po-
tomky.

Mezi dalšími vystavovateli se objevují jmé-
na jako Intrea – Piko s.r.o., KAARSGAREN
s.r.o., SEKAR s.r.o., DELSO s.r.o., ADC Blackfi-
re Ent. s.r.o, Malvík.

Z malého výčtu vystavujících firem je patr-
né, že k vidění bude vedle potřeb pro děti
i nabídka zařízení pro mateřské školy a dět-
ská hřiště. 

Pódiová vystoupení
Chybět nebudou ani pódiová vystoupení

pod taktovkou Domu dětí a mládeže hl.m.
Prahy, včetně atrakce „skákacího hradu“. 

Program dětského koutku zase bude plně
v kompetenci jazykové školky KinderGarten,
která se postará o zábavu a hlídání dětí
a maminkám nabídne kvalitní zázemí pro
přebalení a nakrmení jejich potomků. 

„Ve spolupráci s Promotýmem bezpečnosti
silničního provozu a Městskou policí hlavního
města Prahy bude letos opět v provozu do-
pravní hřiště a program zaměřený na bezpeč-
nost dětí,“ říká manažerka Alena Vrátná. 

Letos opět bude na veletrhu probíhat fo-
tografická soutěž ve spolupráci s Fotoate-
liérem Jany Hozové nazvaná Dětská tvář ve-
letrhu. 
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� Vše, co je seniorům příjemné 
� Potřeby pro aktivní žití
� Bezpečnostní zařízení pro seniory
Potřeby pro aktivní život – od lázeňských pobytů šitých seni-
orům na míru, přes sportovní potřeby pro seniory až po širo-
kou nabídku bezpečnostních detektorů. To je jen malý výčet
z nabídky, kterou nabídne návštěvníkům 3. ročník veletrhu
pro aktivní život ve zralém věku FOR SENIOR.

Lidé ve zralém a pokročilém věku totiž už nevysedávají pouze do-
ma u televizních obrazovek a luští křížovky, ale chtějí se bavit stejně
jako o něco mladší generace. Z této myšlenky vycházela veletržní
správa ABF, a.s., když se rozhodla uvést veletrh FOR SENIOR s podti-
tulem plnohodnotný aktivní život. O tom, že to byl nápad více než
dobrý, svědčí výsledky minulého, 2. ročníku. Není se čemu divit, vele-
trh FOR SENIOR je totiž jedinou odbornou veletržní akcí v Čechách za-
měřenou na tuto cílovou skupinu. 

Letos je zastoupena široká nabídka lázeňských pobytů pro seniory.
Nechybí organizace nabízející tipy pro využití volného času, firmy
s potravinovými doplňky, instituce zaměřené na vzdělávání seniorů.
Kromě toho se letos představí Mobilní edukačně preventivní centrum
pro seniory s projektem „Corega Senioři 2009“, které je určeno pro
nositele zubních náhrad. Senioři se zde budou moci poradit se sto-
matologem a dentální hygienistkou. 

Na veletrhu bude také společnost Bodeček industries nabízející ko-
la pro seniory. Opět budou vystavovat společnosti Multitone CZ
a Griffin Medical Alarm, které nabízejí systémy pro přivolání pomoci
a různé bezpečnostní zařízení pro seniory.

Proč byste si veletrh FOR SENIOR 
neměli nechat ujít? 

„Už jen proto, že tu můžete načerpat inspiraci pro blížící se jarní
dny. Kam vyrazit, jaké pěkné lázně navštívit, jaké si pořídit sportovní
pomůcky. “ říká manažerka akce Alena Vrátná. 

FOR SENIOR



� Dovolená pro rodiny s dětmi
� Zážitková dovolená
� Zájezdy, památky, wellness,

relaxace
� Cestovatelský festival

Cestujete s dětmi, hledáte poklid-
nou dovolenou, relax, nebo se
chcete naopak vydat na pořádně
divokou jízdu?
Jestliže ano, pak je pro Vás určený
veletrh FOR TRAVEL. Pro velký
úspěch z loňského ročníku se letos
koná opět Cestovatelský festival.

Soutěž i inspirace
Tuzemské i zahraniční dovolenkové zájez-

dy, zajímavá místa a památky, wellness a re-
laxace, aktivní dovolená, zážitková dovole-
ná, dovolená pro rodiny s dětmi či pro
seniory... 

Zkrátka veškeré aktivity, na které si ve spo-
jení s cestováním vzpomenete, se představí
na veletrhu cestovního ruchu FOR TRAVEL.
A ačkoliv se jedná teprve o druhý ročník For
Travelu, mezi návštěvníky i vystavovateli už
získal na popularitě. O tom svědčí počet za-
řízení zaměřených na pohodové trávení
volného času, která se přihlásila do soutěže
Grand Prix. Vítězem, který si odnese hodnot-
nou cenu, bude nejlepší produkt či služba
a vy při vyhlašování můžete načerpat skvělou
inspiraci pro dovolenou na příští rok. 

Pestrou nabídku jistě poskytnou i sami vy-
stavovatelé. Jen namátkou se můžete setkat
například se zástupci Cestovní kanceláře
101CK ZEMEK, HOŠKA – TOUR, CK EVA
ŠULCOVÁ, DODO – Zbyněk Dokulil, společ-
ností INTERHOME, JAF – LIPNO, NOVASOL,
ITALIEONLINE, Léčebných lázní Jáchymov
a mnohých dalších. Nově se na veletrhu FOR

TRAVEL představí unikátní cestovní kance-
láře (např. AUTOTURIST, CK KONTAKT,
KUDRNA, VICTORIA, SKALLA, Hausbóty
Bockl), hotely (např. FRANKŮV DVŮR,
POUTNÍ HOTEL KŘEMEŠNÍK, BIEN VIVRE
HOTELS) či realitní společnosti (např. LEO
REALITY GROUP).

Dovolená pro zralý věk
Se zajímavostmi přichází na veletrh CK

ATIS, a.s. – s produktem Dovolená pro zralý
věk 50+. Speciální nabídka této cestovní kan-
celáře je zaměřena na klidnější dovolenou
v období mimo hlavní školní prázdniny. Do
projektu se zapojuje několik vybraných hote-
lů v ČR, kde jsou vytvořeny výhodné podmín-
ky pro klienty nad 50 let, včetně doprováze-
ných dětí do 15 let. 

Zohledňuje se kromě cenové výhodnosti
aspekt klidového pobytu, zvýšené péče hote-
lového personálu, variabilita dietního stravo-
vání, potiskluzová výbava koupelen a další

rozšíření hotelových služeb. Prostě – platíte
méně, dostáváte více, tedy něco, co v turis-
ticky vyspělých zemích je již běžnou samo-
zřejmostí. 

Rozhodně byste si neměli
nechat ujít ani doprovodný
program – 
Cestovatelský festival

Letos pořadatelé připravují ve spolupráci
s týmem časopisu Travel Digest. Obav spoje-
ných s cestováním vás zbaví přednášející na
odborných přednáškách (vystoupí zde čle-
nové Asociace českých cestovních kanceláří
a agentur a Asociace cestovních kanceláří
České republiky). Jistě vám dají spoustu skvě-
lých tipů a rad, jak si spolehlivě vybrat zájezd
a nenaletět… Návštěvníci se mohou těšit na
povídání o gastronomických specialitách
z Holandska a Flander, které se budou navíc
ochutnávat.

CK KONTAKT Dovolená po cel˘ rok
www.ck-kontakt.cz

Najdete nás: FOR TRAVEL – hala 2 sektor C 42

FOR TRAVEL



Čtyřhvězdičkový Aquapalace  Hotel
je umístěn v areálu AQUAPALACE PRA-

HA, největším aquaparku ve střední 

Evropě. Přímý přístup do nově vybu-

dovaného aquaparku nabízí dospělým, 

rodinnám a sportovním nadšencům 

rozmanitou nabídku. Aquapalace Hotel 

se svým moderním konferenčním cent-

rem až pro 650 osob nabízí ideální spo-

jení obchodního jednání s relaxací a od-

počinkem. Díky široké nabídce služeb, 

v blízkosti moderní a pulzující metropo-

le Prahy, prožijete příjemný pobyt, ať už 

přijedete za obchodním jednáním nebo 

ve volném čase. 

Přirozené prvky a zvolené hnědo-zelené 

barevné tóny vytváří v hotelu útulnou 

atmosféru a pečují o čistý životní styl. 

Aquapalace Hotel **** Prague
Pražská ulice 137, 25101 Čestlice, Praha-východ
Tel.: 225 108 888, Fax: 225 108 999, info@aquapalacehotel.cz
www.aquapalacehotel.cz

  231 pokojů a suitů 

  Přímý přístup k aquaparku a k wellness   

  či fitness centru 

  Restaurace „Astra“ s mezinárodní

  kuchyní 

  Lobby bar  „Baracuda“

  Konferenční centrum až pro 650 osob 

  Hotelová podzemní garáž se

  126 parkovacími místy 

  Nákupní, obchodní a zábavní centrum 

  Poloha blízko Prahy (7 km od stanice   

  metra Opatov, 14 km do centra města) 

  Letiště v Praze je vzdáleno 34 km
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Euroveletrhy

FOR FAMILY 40%
PRAŽSKÝ VELETRŽNÍ AREÁL LETŇANY 5. – 8. 3. 2009
KUPÓN NA 40% SLEVU NA VSTUP*)

*)U POKLADNY VYMĚŇTE ZA ZLEVNĚNOU VSTUPENKU

Velká
soutěž o ceny

FOR FAMILY ‘09

CHCETE ZÍSKAT POBYT V LÁZNÍCH NEBO V ITÁLII?
CHCETE VYHRÁT NÁBYTEK NEBO ZAHRADNÍ SEKAČKU?
Tyto a další ceny mohou být Vaše. Stačí, když vyplníte soutěžní lístek, vhodíte jej do slosovacího
boxu v Pražském veletržním areálu Letňany a budete mít štěstí.

CENY VĚNOVALI:
BAUMAX LETŇANY, BIEN VIVRE HOTELS, BOTANICKÁ ZAHRADA TROJA, ATIS, BAUHAUS, LIFESPORT, VETR –
JIŘÍ TROJEK, UBUD INTERIER, FRANTIŠEK ZIMÁČEK – FREK, FA KOPA, JAWA NÁBYTEK, NÁBYTEK KADLEC,
CASSANDRA, TOPP – ŠTĚPÁN KOS, NÁBYTEK KAPLAN, KIKA, ORIFLAME, SUNPHARM, UNIPRO-CZECH a další

JAK NA TO?
Soutěžní lístek vhoďte do boxu ve vstupní hale PVA Letňany na stánku Informace nejpozději do neděle 8.3. 2009
do 14.00 hodin. Slavnostní losování proběhne v neděli 8.3. 2009 v 15.00 hodin ve vstupní hale PVA Letňany.

Pořádá: ABF, a.s. veletrhy,
kontaktní osoba: Mgr. Alena Vrátná, tel.: 225 291 161, e-mail: vratna@abf.cz, www.forfamily.cz

SOUTĚŽNÍ LÍSTEK:

JMÉNO

BYDLIŠTĚ

TELEFON: E-MAIL

OBOR

Ochrana osobních údajů: informace na tomto soutěžním lístku budou uloženy v návštěvnické databázi ABF, která slouží pro zaslání informací
o dalších akcích. / Výherci, kteří si cenu nepřevezmou přímo na veletrhu, budou s výhrou telefonicky obeznámeni. Cenu si musí vyzvednout nej-
později do konce března 2009, po tomto termínu cena propadá ve prospěch pořadatele.

SPONZOR SOUTĚŽE


