


Uvedené ceny platí v OC Olympia Plzeň. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: Archiv OC a prodejen Olympia Plzeň.

PANDORA
Přívěsek jednorožec

BRUNO
890 Kč

OC Olympia Plzeň
Písecká 1
Plzeň–Černice

www.olympiaplzen.cz

Otevřen

Od jmelí až PO jednOrOžCe
OLYMPIA ZAjISTí váNOČNí
PříPRAvY v KLIDU A POHODě

Dají se úplně všechny vánoční ná-
kupy zvládnout bez zbytečného

stresu, shánění, starostí, a ještě
k tomu za jediný den? Můžete na
jednommístě pořídit všechny dárky,
nechat si je zdarma zabalit, koupit
kapra i stromek, a si užít příjemnou
vánoční atmosféru se svařákem
v ruce?

Jednoznačně ano, pokud za nákupy
vyv razíte do svátečně rozzářené
plzeňské Olympie. Jen tady se
přesvědčíte, že všechno potřebné
můžete pořídit najednou a že se
i předvánoční shon může změnit
v pohodově strávený čas.

Začínátonaparkovišti
Prvnívelkounovinkou,kteráužpříští
týden zpříjemní cestu za vánočními
nákupy všem, kteří za nimi vyv rážejí
autem, je novýv elektronický navigač-
ní systém v podzemním parkovišti
centra Olympie. Díky barevnému
označení u každého parkovacího
stání už z dálky poznáte, kde je vol-
né místo a vyv hnete se tak dlouhému
kroužení v uličkách. Parkování je
zcela zdarma, a to na tak dlouhou
dobu, jak potřebujete.

Při nakupování nemusíte na kaž-
dém kroku hlídat své kabáty a tašky.
U obchodu Muziker totiž najdete
uzamykatelné boxy, do kterých se
vaše svršky i nákup pohodlně vejdou.
Za jejich použití navíc nezaplatíte
ani korunu.

Zdarma je také Wi-Fi připojení
a pokud máte slabou ba-
terii v mobilu, vložte jej
na chvíli do Charge boxu
před obchodem H&M,
kde si ho bezplatně
dobijete.

MáMe všechno
od jMelí až po
jednorožce
Skvělé vánoční dárky
pořídíte v Olympii pro
všechny své blízké od
těch nejmenších capartů

přes rodiče, babičky a dědečky
až po vaše domácí mazlíčky.
Největší nákupní centrum v regionu
totiž nabízí přes 140 obchodů, služeb
a restaurací, a tak tady najdete
všechno od jmelí až po jednorožce.

Hračkyk , oblečení, doplňkyk ,
kabelky, boty, sportovní
vvyv bavení,bižuterii a šperkyk ,
elektroniku, knížky, by-
tové dekorace a spoustu
dalších dárků vyv berete
vv největšímmnožství ob-
chodů na jednom místě,
a to nejen v samotné
Olympii. Před Vánoci
totiž rozšiřujeme nabídkd uk
o mnm ožsž tvt ív stánků, kde
koupíte skleněnévánoční
ozdoby, veselé ponožky,

čokoládové nářadí, kvalitní víno
nebo například dárkové poukazy
na masáž nebo do zoo. Zajít můžete
také do protějšího Retail Parku, kde
jsou další obchody, mezi nimi i nově
otevřené PEPCO.

A aby toho nebylo málo, už tak
rozsáhlou nabídku Olympie do-
plňuje ještě váná očnín trt h před hlhavnv ínmí
vchodem. Ze stánků voní sva-
řák, punč, klk obásky a palačinky,
nakoupíte tady kapra, jmelí,
vánoční stromky všech velikostí
i řemeslné výv robky, třeba proutěné
nebo vlněné zboží.

poMůžouváMaranžérky
i hostesky
Chceme vám ušetřit i další starosti,
proto vám třeba naše šikovné aran-

žérky zdarma a hezky zabalí až tři
dárky denně pořízené v obchodním
centru Olympia. Ty ostatní si pak
můžete nechat zabalit za poplatek ve
stánku Giftisimo.

Vždy od pátku do neděle vám ná-
kupy zpříjemní usměvavé hostesky,
které se budou starat o vaše pohodlí.
Poradí vám s orientací po centru,
ukážou nejkratší cestu do obchodu,
který hledáte, dají vám informace
o našich službách nebo vám třeba
najdou volný stůl ve food courtu.

Bohatý vánoční stůl
Ať děláte bramborovýv salát a další
tradiční jídla podle jakéhokoliv
receptu, všechno potřebné pro štěd-
rovečerní večeři i další sváteční dny
nakoupíte v hypy ermarketu Albert,
kde jsou k dostání také těsta pro
vánoční pečení, hotové cukroví,
exotické ovoce a další nezbyty nosti.
Nezapomeňte zajít do některého
z obchodů s delikatesami, kde pro
vás máme fantastická vína, skvělé
sýry, oříškyk , čokoládu a další dobroty.

pro vaše pohodlí
Abyste ve vánočně vyv laděnéOlympii
mohli strávit čas co nejpohodlněji,
dokončujeme pro vás rekonstrukci
celého prvního patra s restauracemi.
V moderním příjemném prostředí
food courtu si můžete odpočinout
od nákupů, vyv chutnat si kávu a něco
sladkého nebo zahnat hlad. Jediné,
co vámmůže zamotat hlavu, je velká
nabídka různých restaurací.

odMěňte se!
V Olympii je všechno připravené
tak, aby už vaše předvánoční nákupy
nebyly noční můrou, ale příjemně
stráveným dnem. Snažíme se ušet-
řit nejen vaše nervyv , ale i čas. Proto
vám pomůžeme s parkováním, s výv -
běrem zboží nejrůznějších značek,
s nákupy dárků i jejich zabalením.
Nemusíte tak strávit dlouhé hodiny
přejížděním, sháněním a nakupová-
ním na několika různých místech.
Ušetřené chvíle tak můžete strávit
třeba s rodinou v našem multikině
CineStar a v klidu se pobavit u ně-
které z filmovýv ch premiér.

Přejeme vám poklidný advent bez
shonu a krásné Vánoce!

týmocolympia plzeň
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Dárky pro Děti

ddd

ch ici

CCC
Zimní set Disney

349 Kč

Fanshop
hC ŠKoDa plZeň
polštář s Milanem

Gulašem
350 Kč

Knihy
KanZelsberGer

Mimi a líza -
Záh

í
a

í
d

í
a vánočního světkla299 Kč

Království hračeK
bayMybyulyeyChkyť hvěkzydu -Myěsíc proymítá

hkvězdkikčky nya stěnuypokoyjíčku
999,90 Kč

reserveD
Dívčí krajkové šaty

599 Kč Faanshop
hC ŠKKoDa plZeň

KKšiltovka
549 Kč

aa33 ssppoorrtt
aDiDas yG sD bts JKt CF

Dětská zimní bunda
1150 Kč

Krá
blaMl bualaeaChhronoh bombl naigaht visiona -phhra na procvl ičaeaníaobaraatnosa tip,ryh clhlostli a mršatnaosti
999,90 Kč

Království hračeK
baMbule
rob-b2 robot reagující na 15
hlasových povelů
1999,90 Kč

reserveD
Chlapecký svetr

s vánoční tématikou
399 Kč

reserveD
Chlapecká zateplená zimní bunda

899 Kč

a3 sport
aDiDas tterreX snoW

CF CCp CCiCWWiWKKi K
DccDěccětcctsccskcckáácá zzziiimmmimnnninííiííií oooiobbbuuuvvv

1890 Kč

Knihy
KanZelsberGer

Marcus & Martinus - náš příběh
398 Kč

reseerveD
Dívččí svetr
399 Kč

Uvedené ceny platí v oC olympia plzeň. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: Archiv prodejen oC olympia plzeň.

láloolvsttl ví hračeK

vky
Kráálovstvíí hraččeK

baMbule
luna - kouzelný jednorožec

1699,90 Kč



Dárky pro ženy

A3 SPORT
AADDIIDDAASS WWCCYYTTIINNSS JJAACCKKEETT

Dámská zimní bunda
1590 Kč

BAťA
DDámská bílá kabelkaa

999 Kč

BAťA
Kožené dámské rukavicee bbíílléé

699 Kč
GATE
Mikina
548 kč HUMANIC

Batoh
1299 Kč HUMANIC

Psaníčko
999 Kč

HUMMMANIIC
Stříbrnnné lodiččky

1599 Kč

RESERVED
Dámská kabelka

v minimalistickém sttylu
799 Kč

MANUFAKTURRA
Dámská toaletní voda LÍPPA

575 Kč
MANUFAKTURA
Lipovýv sirup
159 Kč

PANDORA
Náušnice
1690 Kč

PANDORA
Stříbrný náramek Refleeexxxions

1450 Kč

PIETRO FILIPII
Dámskkéé ššaatty v midi délce

4990 Kč

PPIETRO FILIPI
DDámský rolák s dlouhými

rukávyv 1790 Kč

KNIHY
KANzELSBERGER
Radka Třeštíková — Veselí
399 Kč

RESERVED
Dámské šaty
1299 Kč

SEPHORA
COLLECTION

ThThe Enchhanting Gllow
350 Kč

SPORTISIMO
Dámská zimní bunda LOAP

1999 Kč

STEILMMMANN
Efektní biiižuterie

COMMMMA
999 Kč

STEILMMMANN
Efffeeektní bbbižuuuterie

COMMAAA
999 Kč

STEILMANNN
Efektní bižuterrie
CCOMMA
1299 Kč STEILMANN

Hřejivá vesta
z ekokožešiny
COMMA
2599 Kč

TEzENIS
Dlouhé pyžamo se jmmelím

749 Kč

TOMMY JEANS
Dámské tričko COLLOGE LOGO

1090 Kč

X BAGS
Dámská kabelka FLORA&CO

1150 Kč

Uvedené ceny platí v oC olympia plzeň. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: Archiv prodejen oC olympia plzeň.



Dárky pro Muže

A3 SPORT
NIKE MANOA LEATHER

Pánská zimní obuv
1890 Kč

BBAAťťAA
Pánská kožená
crossbody taška

1199 Kč

BAťA
Kožené pánské rukaviiccee

799 Kč

BLAžEK
čepice informal

990 Kč

BLAAAžEK
Motýýýlllek formal

990 Kč

BLAžžEK
Opasek informal

2990 Kč

BLAžEK
šle informal
1490 Kč

TOMMY JEANS
Pánské boty
2490 Kč

X BAgS
KKoožžeennáá bbrraaššnnaa BBrraassiill

3795 Kč

RESERVED
Pánský svetr

799 Kč

MMAANNUUFFAAKKTTUURRAA
Delikátní silný černý pánský

čaj s červeným pepřem
a chmelem
129 Kč

MANUFAKTURA
Toaletní voda

MEN & AIRPLANE
725 Kč

A3 SPORT
ADIDAS VARILITE JACKEETT

Pánská zimní bunda
1650 Kč

INTERSPORT
Pánská zimní bunda

3599 Kč

KNNIHY
KANzEELSBERgER
Lars Keppler — Lazar

399 Kč

KNIHY
KANzELSBERgER
Roman Vaněk —Maso
299 Kč

MANUFAKTURA
Dáárkovýv balíček MEN && AIRPLANE

511 Kč

RREESSEERRVVEEDD
Pánský svetr
s příměsí vlny

1199 Kč

PIETRO FILIPI
Pánský modrý vlněný svetr

3590 Kč

PIETRO FILIPI
Pánský šedý vlněný svetr
3590 Kč

SPORTISIMOO
Pánská lyžařská bunnda

SALOMON
3999 Kč

uvedené ceny platí v oC olympia plzeň. Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: Archiv prodejen oC olympia plzeň.



Dárky za pár korun

Dárky pro všechny

dámská šála
499 Kč

Baťa
nská šála
399 Kč

CCC
náušnice
149 Kč

GaTE
ppoonnoožžkkyy
118 Kč

Fanshhop
hC ŠKoda plzzEň
Bryndák nová posila

199 Kč

Baťa
dámská šála

B
pán
3

z

B

CCC
nnáušnice
199 Kč

GGaaTTEE
svetr
548 Kč

uvedené ceny platí v oc olympia plzeň. změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: archiv prodejen oc olympia plzeň.

sTEilmann
Šála Comma

599 Kč

1

sTEilmann

BBaaťa
ponoožky

ssse zimním mmotiivem
89 Kč

GGaTE
plosskačka

218 Kč

manUFaKTUURa
delikkátní silný černý pánnský

čaj s červeným pepřřem
a chmellem

129 Kč
manUFaKTURa
lipovýv sirup
159 Kč

TTEEzzEEnniiss
lisBon BRoadwayy

Trojúhelníková podprsennka
399 Kč

TEzEnis
KKalhotky BRoadwaay

199 Kč

TEzEnis
moosCow swEET niGhTmaRE

podprsenka pUsh-Up
399 Kč

Bílá myŠ
pCThe sims 4

749 Kč

Bílá myŠ
ps4 & XonE
Battlefield V
1250 Kč
nhl 19
1250 Kč

EXim ToURs
Vánoce
a silvest

netradičně

Knihy
KanzElsBERGER

děláme si to doma sami 3
498 Kč

plzeňský místopis
299 Kč

TEsComa
Konvice 1.5 l
monTE CaRlo
s vyl. sít.
399 Kč

TTEEssCCoommaa
Tlakovýv hrnec
UlTima 6.0 l

3599 Kč

X BaGs
stylovýv batoh
laRimER
1299 Kč

X BaGs
stylovýv batoh
laRimER
1599 Kč

mUziKER
sopránové ukulele

2190 Kč

Xiaomi mi zonEE
Fitness náramekk

mi Band 33
s 20denní výv drží bateriee

990 Kč



exkluzivní dárky

ažek
ukavice

formal slim
1990 kč

eCCO
Dámská kožená kabelka

6699 kč

NeJČI DeSIGN
rozkládací sedací souprava

v potahu Bison 13
36260 kč

INTerSPPPOOOrrTT
Dámská zimnní bunda

3999 kč

kleNOTy aurum
Náhrdelník s brilianty

9999 kč
Náuššnice s brilianty

9999 kč

SPOrTISImO
Dámské sjezdové lyže

NOrDICa
6499 kč

PaNDOraa
Náhrdelník
4790 kč

PIeTrO FIlIPI
Dámský kabát

9900 kč

STeIlmaNN
lehkýý kašmírovýývý ppulovr

2999 kč

STOrm
hodinky allyCee
z nové kolekce

3990 kč

SwarOvSkI
NNNáušnice z kolekce

aaaTTTraCT TrIlOGy
2090 kč

SwarOvSkI
Prsten z kolekce

aTTraCT TrIlOGy
2390 kč

TOmmy JeaNS
Dámská bunda PuFFa
7790 kč + dárek pro ni

TTOOmmmmyy JJeeaaNNSSSS
Pánský bombeer

5990 kč + dárek pro muže

X BaGS
Cestovní kufr

SOuNDBOX amerICaN
TOurISTer
od 3399 kč

Blažek
Obuv informal slim

9990 kč

la
ru
form

zivn

ažBl

hummaNIC
kotníččkové boty

3199 kč

SwaarOvSkI
Náhrdellníkk z kkollekkcee
aTTraCT TrIlOGyy

2090 kč

uvedené ceny platí v OC Olympia Plzeň. změna cen a tiskové chyby vyhrazeny. Foto: Archiv prodejen OC Olympia Plzeň.

eCCO
Dámské kožené kozačky

5899 kč

PIeTrO FIlIPI
kašmírovýv pánský kabáát

13990 kč

mmy JeaN




