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Vodnik



Petek, 23. december ob 17. uri
PREDSTAVA 

 

Čarobna zimska pravljica 

v izvedbi Alenke Kolman in obisk Božička s palčkom

Od 3. december

Decemberski fotokotiček 

V BTC Cityju Novo mesto smo za vas pripravili fotokotiček, 
v katerem lahko ustvarite decemberske fotospomine.

Sobota, 3. december ob 10.30 uri 
PREDSTAVA 

Kam so pobegnile vse praznične zgodbe 

v izvedbi Pravljičarne in obisk Miklavža

Decemberski  

dogodki v 

BTC City 

Novo mesto



3 nakupuj.

V BTC City Novo mesto se vedno 
znova trudimo, da vam je pri 

nas lepo, da doživite prijetno 
nakupovalno izkušnjo in da se 
radi vračate. Ker s tem uresni-
čujemo tudi našo vizijo, smo  
v letošnjem letu poskrbeli za 

precej novosti. 
Delno smo že uredili zunanjo po-

dobo središča; v tem sklopu sledi še 
namestitev novih svetlobnih tabel.

Svet nakita je še bolj bleščeč v večji, prenovljeni  zlatarni Aura. 
Bogatejši smo za turistično agencijo Palma in za frizerski salon 

Old School. Napovemo pa lahko tudi že odprtje Centra lepote, 
v katerem si bo možno urediti nohte in trepalnice. 
Z veseljem napovedujemo, da bomo konec leta popestrili po-
nudbo nakupovalnega središča tudi s športno vsebino;  s fitnes 
dejavnostjo prihaja Clever fit.
Pred nami je že praznični december, za marsikoga najlepši čas 
v letu, ko se vse blešči in smo v veselem pričakovanju. V najbolj 
prazničnem mesecu leta bosta naše središče obiskala Miklavž 
in Božiček. 
Veselimo se vsakega vašega obiska in vam želimo, da pred-
praznične in praznične dni čim lepše preživite.

Direktor BTC City Murska Sobota in Novo mesto, Mitja Horvat

SPOŠTOVANE OBISKOVALKE IN OBISKOVALCI 
NAKUPOVALNEGA SREDIŠČA BTC CITY NOVO MESTO!

Sobota, 3. december ob 10.30 uri 
PREDSTAVA 

Kam so pobegnile vse praznične zgodbe 

v izvedbi Pravljičarne in obisk Miklavža

BTC CITY VODNIK NOVO MESTO Brezplačni časopis nakupovalnega središča BTC 
City Novo mesto ODGOVORNA UREDNICA: Vlasta Zupančič VSEBINSKA ZASNOVA, 

OBLIKOVANJE: Nicha d. o. o. LEKTORIRANJE: Mamblin d.o.o. 
IZDAJATELJ: BTC d.d., Ameriška ulica 2, Ljubljana, poslovna enota BTC City, Enota Novo 
mesto, Ljubljanska 27, Novo mesto TISK: Tiskarna Delo d.d. NAKLADA: 24.100 izvodov 

DISTRIBUCIJA: Pošta Slovenije d.o.o. Akcije veljajo v času razprodaje oz. do razprodaje zalog. 
Za morebitne napake v tekstih ali cenah izdelkov se opravičujemo.

Nepogrešljivi 
kosi za zimske dni

2022



4nakupuj.

Zaplešite z nami v nov začetek

Novoletna MADEIRA

zagotovljen odhod: 
28. december, 7 dni

že od 1.298 €
 

Novoletni DUBAJ
zagotovljeni odhodi: 
23., 25. in 28. december, 
5, 6 ali 8 dni

že od 1.249 €
 

POSEBNO LETALO 
IZ LJUBLJANE

LETALO 
IZ LJUBLJANE

 Palmina potovalna 
uspešnica

 sproščujoče počitnice 
ali vodeno potovanje

www.palma .s i

030 700 016 palma-nm@palma.si

od 23. 11. 2022 do 5. 12. 2022
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Kupon za popust lahko unovčite v poslovalnici Mr.Pet Novo mesto. Velja le za 
nove in obstoječe člane kluba Mr.Pet ob predložitvi klubske kartice Mr.Pet. Velja 
tudi za nakupe na www.mrpet.si. Akcije in popusti se ne seštevajo.
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www.mana.eu

ČRNI

30% NA VSE
v redni prodaji
24. 11. - 26. 11.

PETEK
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10 % popusta na vse izdelke 

(popust ne velja na izdelke v akciji  

ter na farmacevtske izdelke). 

Popusti veljajo od 
23.11. do 31.12.2022,
v poslovalnici v BTC Cityju 
Novo mesto.



7 nakupuj.



Podarite svojim najbližjim čar raziskovanja
z darilnimi boni BTC City, ki jih lahko kupite

v BTC Cityju ali naročite na btc-city.com
z brezplačno dostavo po pošti.


