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CHIC & COZY: EYES WIDE SHUT

МИСТЕРИЯ

И СЪБЛАЗЪН

Е

Божена Панделиева,
Снимки: Диляна Флорентин,
Флорентин Цачев

дин ден в годината Венеция се пренася в София.
Традиционният маскен бал на Chic & Cozy на 14
ноември събра на едно място съблазнителни
дами със стилни тоалети и елегантни господа с артистични
венециански маски, които се потопиха във вълшебната
атмосфера и прекараха една незабравима нощ.
Над 380 гости се забавляваха на партито в клуб Mascara,
като особен интерес предизвикаха красиво декорираните
легла от партньорите Magniflex и Sealy, както и модерните
мебели на Dunlopillo, приканващи гостите да си починат от
танците и да се насладят на удобството им. За да отпразнува
с българския екип 50 години от създаването на Magniflex,
за събитието пристигна г-н Марко Магни, международен
търговски директор.
Вълшебниците на декорацията от FunTime Weddings
& Events се бяха постарали обстановката да предразполага
гостите към тайнствени разговори и вълнуващи срещи.
Мистериозната атмосфера бе допълнена от специалния будоар,

в който присъстващите имаха невероятната възможност да
разберат от опитна гадателка какво им вещае съдбата.
За музиката се грижеше Dj Kikko, който направи
необходимото гостите да не скучаят, а дамите на високи
токчета проявиха истинска храброст, като танцуваха до
малките часове на нощта.
Разбира се, вечерта нямаше да е същата без награди.
Този път те бяха любезно предоставени от Magniflex – водещ
спонсор на събитието. Трима гости спечелиха специална
възглавница мемори. Голямата награда беше нощувка за двама
и спа процедури в Гранд хотел Велинград, оборудван със
специална серия хотелски легла Magniflex. Тя бе спечелена от
очарователната Александра Ежкова. Наградената красавица за
първи път е гост на Chic & Cozy и сподели, че ще бъде редовен
посетител на събитието, тъй като „това е парти на световно
ниво, изключително изтънчено и същевременно много
забавно. За мен ще бъде удоволствие да бъда в такава приятна
атмосфера с толкова интересни и елегантни хора отново.“

Красивите и разнообразни маски на присъстващите
създадоха вълшебна атмосфера, която пренесе гостите в
различен свят от друга епоха. Казанова неслучайно се е
родил по времето на маскените балове – в тях има красота и
очарование, мистерия и съблазън, които трудно могат да бъдат
заменени от съвременните масови партита в огромни клубове.
Има нещо особено вълнуващо в случайните срещи с приятели,
напълно преобразени от красивите маски, които в първия миг
дори не разпознаваш, в търсенето на очаквания гост, защото
единственото, което служи за ориентир, са очите на околните
и разменените погледи.
Наздравици с бляскаво шампанско Moët в съчетание с
апетитни хапки направиха вечерта още по-приятна. Всеки
гост получи като подарък т. нар. Chic&Cozy Survival Kit,
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съдържащ дребни и закачливи, но изключително важни за
добрия завършек на една прекрасна вечер, принадлежности.
Chic & Cozy: Eyes Wide Shut напомни на почитателите на
Кубрик да отдадат дължимото на хедонизма, на удоволствието
от мистериозни и интригуващи забавления, на живеенето за
мига. Рядко се отдава възможност да сме гости на събитие,
което провокира едновременно любопитството и фантазията,
дава възможност на гостите да се потопят в изискана и
същевременно уютна атмосфера, да изразят себе си чрез
ренесансовия дух на пищните маски и да се забавляват от сърце.
Колкото и да е прекрасна нощта на бала обаче, тя все
някога свършва... А спомените от нея остават завинаги –
нека не забравяме, че Ромео и Жулиета се срещат за пръв път
именно на маскен бал.

