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CHIC & COZY:
THE APRÈS-SKI
ADVENTURE
WEEKEND
ИДЕЯТА

След коледните празници, прекарани в уюта на дома, и
шумните веселби около Нова година, дойде януари – месец
на затишие, на сиви мразовити утрини и все по-кратки дни.
Желанието да избягаме от тази мрачна атмосфера на града
ни тласна в търсене на подходяща дестинация за нова среща
с почитателите на Chic & Cozy International Party. Трябваше ни
място, което може да ни предложи комбинация от слънце,
природна красота, спа, уют и приключения – точните съставки
не за едно парти, а за цял един приказен зимен уикенд.

ЛОКАЦИЯТА

Едва на 65 км от София, курортът Боровец се оказва
правилното място за нашето начинание. А прекрасният
хотел Ястребец Уелнес и Спа, разположен в полите на Рила,
бе точният избор за домакин на нашия вълнуващ уикенд.
Съчетаващ отлични условия за ски и спа-процедури, хотелът
изпълни гостите с усещане за комфорт и уют. Огънят в
камините и свещите създаваха приказна обстановка, в
която всички се насладиха на първокласна кухня и отлично
обслужване.

ЗИМНА ПРИКАЗКА
С ПРИКЛЮЧЕНСКИ
ПРИВКУС
Искра Василева
Снимки: Диляна Флорентин,
Флорентин Цачев

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА

ЗА ДА ТЕСТВАТЕ И ВИЕ НОВИТЕ МОДЕЛИ
НА CITROËN, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ДИМИТЪР
ТАНКОВ НА ТЕЛЕФОН +359 888 706805
И СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА ТЕСТ ДРАЙВ.

Тук на помощ дойдоха нашите приятели от Citroën с
уникална покана към гостите – тест драйв в зимни условия
на новите модели Citroën DS3, DS4, DS5 и C4 Aircross.
Невероятното предложение осигури на всички доза
адреналин за едно наистина динамично и запомнящо се
преживяване. Целият уикенд мина под знака на вълнуващото
шофиране и през двата дни разкри напълно възможностите
на автомобилите в зимни условия. И за завършек на
положителните емоции, най-умелите шофьори си тръгнаха
с награди от Citroën.
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УЮТ И УСМИВКИ

Какво е зимна вечер пред камина без чаша вино?
Решихме да предложим на гостите още една наслада
за сетивата – дегустация на отлична селекция от бели
и червени вина, в комбинация с подбрани кулинарни
изкушения. Професионален сомелиер ни разказа за тайните
на виното, как да го комбинираме с различни храни и как да
оценяваме различните сортове и нотки. Вечерта, наситена с
аромати, вкусове, смях и нови запознанства, със сигурност
ще остане в спомените ни.

THE APRÈS-SKI ИЗКУШЕНИЕТО

За скиорите и всички, дошли да се насладят на чистия
планински въздух, подготвихме още една изненада – бар
с ледени напитки на слънчевата тераса на хотел Ястребец
Уелнес и Спа. Сервирана в специално подготвени за целта
ледени чашки, водка Belvedere имаше наистина вълнуващ
вкус. А за любителите на шампанското, бляскавото Moët се
поднасяше с комплимент от Premium Caviar – черен хайвер с
отлични гастрономически качества. Това бе точната Après-Ski
комбинация, не мислите ли?

THE CHIC & COZY PARTY

За завършек на уикенда, разбира се, имаше и танци.
Планирането на това Chic & Cozy парти не беше като
останалите. То изискваше пълно потапяне в атмосферата
на зимните вечери в планината след часовете, прекарани по
ски пистите. Като първото по рода си, организирано далеч от
стреса на града и маркиращо новото начало на 2013 година,
партито се превърна в едно стилно забавление, изпълнено с
много танци, положително настроение и усмивки.
Невероятни сърца и звезди, висящи от тавана, дървени

винтидж ски и шейни, свещи и цветя бяха някои от
елементите, които ни потопиха в магията и очарованието на
момента. През целия уикенд всеки един миг беше подчертан
от въображението и вълшебните ръце на нашите приятели
от FunTime Weddings & Events. И ако все още не сте успели
да уловите атмосферата на изминалия вълшебен уикенд, на
приключенията, на романтиката, на заснежените писти, на
топлите вечери до камината, на многото усмивки и блестящото
Moët, споделено с приятели, разгледайте запечатаните
моменти на www.chicandcozy.com. До нови и щури срещи!
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