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PRAVIDLA

•  Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 
   1 bod (mimo Albert), seznam obchodů najdete na webových 
    stránkách www.galeriesantovka.cz.

•  Body zákazník získá v INFOCENTRU proti předložené účtence.
    Účtenka nesmí být staršího data vydání než 1. 5. 2017.

•  Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze s 4, 5, 6, 7, 10
     nebo 15 nasbíranými body.

•  V infocentru zákazník předloží kartičku s příslušným počtem
    bodů. Zde získá buď produkt za sníženou akční cenu, nebo poukaz
    na produkt z věrnostního programu za sníženou akční cenu.
    Na základě poukazu si produkt zákazník vyzvedne u jednoho
    z partnerů věrnostního programu.

Akce trvá od 1. 5. 2017 do 31. 8. 2017
nebo do vyčerpání zásob jednotlivých produktů ve věrnostním
programu podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

Buďte věrní…
přinese vám to spoustu zážitků…

To nejlepší období v roce je před námi, tak si ho pojďme užít naplno 
s celou rodinou! 

Galerie Šantovka přichází s novou vlnou věrnostního programu, 
tentokrát zaměřenou na rodinné zážitky a cestování. 

Získejte zajímavé produkty se slevou až 75 % a připravte pro své blízké 
nezapomenutelné zážitky plné dobrodružství!



Nabídka

%47
sleva

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

Cestovní polštář kočky

– praktický společník na cesty
– kočičí design

Kč

jen

159
+4
body

Na prodej

– společenská hra, ve které se 
  ukáže vás obchodnický duch
– pro 3–6 hráčů od 8 let

%43
sleva

BĚŽNÁ CENA*

 399 Kč

Kč

jen

229
+4
body

Člověče, nezlob se 
– venkovní hra

– klasická rodinná hra ve venkovním 
   provedení
– pro 2+ hráčů od 3 let %47

sleva

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

Kč

jen

159
+4
body

%43
sleva

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Velbloudí dostihy na cesty

– oblíbená rodinná hra v cestovním
  provedení
– pro 2–6 hráčů od 8 let

Kč

jen

229
+4
body

Partneři věrnostního programu



Nabídka

%30
sleva

BĚŽNÁ CENA*

499 Kč

Mapy – Atlas světa, jaký svět ještě 
neviděl  
Mizielińští Aleksandra a Daniel

Originální ilustrovaný průvodce na cestu kolem 
světa (nejen) pro dětské čtenáře, se stal globálním 
bestsellerem. Zahrnuje 6 kontinentů, 42 zemí, 
4000 obrázků a dvě nová písma, která si dvojice 
grafických designérů a typografů sama navrhla. 
České vydání Map se oproti předchozím verzím 
může pochlubit dvěma zvláštnostmi – jako 
jediné obsahuje mapu Slovenska, kterou 
autoři nakreslili speciálně pro českou edici, 
a Česká republika dostala oproti původní 
verzi několik obrázků navíc! 

TRAVEL BIBLE – praktické rady 
za milion, jak procestovat svět 
za pusu

Dlouho očekávané druhé vydání populárního 
bestselleru Travel Bible je tu. Cestovat může každý. 
Chce to jen znát pár důležitých triků od těch, kteří 
už svůj batoh sbalili. Travel Bible je návod na to, 
jak velkou pouť vůbec začít a jak si ji naplno užít. 
V knize zjistíte, jak si na cestu našetřit, jak sehnat 
levné letenky a jak neutratit zbytečně mnoho za 
ubytování. Závěr knihy je věnován možnostem, 
jak si díky zážitkům, fotkám a videím z cest 
vydělat na objevování dalších zemí. 
Stát se profesionálním 
cestovatelem…

Kč

jen

349 +4
body

%30
sleva

BĚŽNÁ CENA*

 429 KčKč

jen

299
+4
body



Nabídka

%30
sleva

BĚŽNÁ CENA*

398 Kč

Děláme si to doma sami – Domácí 
kosmetika, drogerie a lékárna 
Thomas Alena

Doma se dá vyrobit téměř všechno, od luxusní 
pěsticí kosmetiky přes léčivé extrakty k prevenci 
běžných neduhů až po čisticí prostředky pro 
domácnost, které překvapí svým jednoduchým 
složením a zároveň nekompromisním účinkem. 
Umět si něco vyrobit sám a nebýt tak odkázán 
na regály supermarketů je povznášející pocit. 
Biokosmetika se dá samozřejmě koupit, ale 
taková domácí pleťová voda bez jediného 
zbytečného přídavku připravená doslova 
za pět minut vykoná lepší službu, a to 
za zlomek pořizovací ceny dostupných 
značkových bioproduktů. 
Tak to pojďte vyzkoušet!

Antistresový omalovánkový HERBÁŘ 
– Relaxační omalovánky 
pro dospělé
Petráková Zuzana

Vybarvěte si květiny naše i exotické, vymalujte 
Herbář omalovánkový! Na 160 stranách najdete 
78 předloh k vybarvení a dozvíte se mnoho 
zajímavých informací o jednotlivých 
rostlinách. Obrázky je možné podle 
naznačených linek vystřihnout a třeba 
je zarámovat nebo darovat někomu 
milému. Tak do toho! 

Kč

jen

279
+4
body

%30
sleva

BĚŽNÁ CENA*

 199 Kč
Kč
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+4
body



Nabídka

%52
sleva

BĚŽNÁ CENA*

329 Kč

Svěrák & Uhlíř: 
50 největších hitů od A do Z

Populární písničky z televizního pořadu 
Hodina Zpěvu, legendární autorské dvojice 
Svěrák/Uhlíř už slaví 20let. 2CD totiž 
obsahuje vše podstatné z jejich tvorby 
pro děti i filmové pohádky, navíc poprvé 
vše vychází na jediném nosiči. 

Kašpárek v rohlíku: 
Postřelená (audio) kniha

Kašpárkovská Postřelená (audio)kniha přináší zvu-
kovou podobu úspěšné knižní předlohy Postřelená 
kniha. Jedná se doslova o pomyslné „best of“ 
Kašpárka v rohlíku. Téměř 80 minut nabitých velmi 
zábavnou exkurzí do života Kašpárka provází 
v prvé řadě samotné vyprávění hlavního hrdiny 
i s jeho neodmyslitelnou specifickou dikcí, 
doplněné o postavy z jeho nejbližšího rodinného 
okolí. Dějovou linku provází navíc původní písničky 
Kašpárka v rohlíku, které jsou průřezem ze všech 
dosavadních čtyř vydaných alb.  

Kč

jen

159 +4
body

%48
sleva

BĚŽNÁ CENA*

 249 Kč

Kč

jen

129 +4
body

Ferda Mravenec: 
Písničky z muzikálu

CD obsahuje skvělé písničky z muzikálu 
FERDA MRAVENEC v podání hvězd českých 
muzikálových scén na motivy knížek Ondřeje 
Sekory. MP3 obsahuje strhující příběh, opřený 
o libreto Ivy Peřinové a Libora Vaculíka, který 
v interpretaci Libora Boučka patří k tomu 
nejlepšímu, co bylo v oblasti audioknih 
vytvořeno.

%57
sleva

BĚŽNÁ CENA*

299 KčKč

jen

129
+5
bodů



Nabídka

Tescoma Termobrašna FRESHBOX  

Teplé jídlo na cesty, výlet či do práce 
nebo vychlazený čerstvý salát po sportu 
či wellness? Maličkost. Připravte si doma, 
na co máte chuť, o teplotu vašeho oběda 
či svačinky se spolehlivě postará 
termobrašna FRESHBOX. 
Barva: zelená.

%55
sleva

BĚŽNÁ CENA*

399 Kč

Kč

jen

179
+5
bodů

%58
sleva

BĚŽNÁ CENA*

1799 Kč

Sušička potravin ETA DARIA 

Sušička potravin ETA Daria má 9 sušicích 
sít nad sebou. Podle množství potravin 
si však můžete sami zvolit jejich počet. 
Vybrat si můžete ze 2 sušicích teplot. 
Čirá síta jsou vyrobena ze zdravotně 
nezávadného BPA Free materiálu. 
Při používání oceníte spínač ON/OFF, 
kterým můžete výrobek jednoduše 
zapnout a vypnout a také 
protiskluzové nožky, které 
zajistí stabilitu na pracovní 
ploše.

Kč

jen

749 +10
bodů



Nabídka

Frozen Yougurt 1+1  

Co takhle dát si zdravou zmrzlinu bez 
konzervantů, s možností výběru ze 
stovek příchutí? To je Yogobene! 
Mražený jogurt české výroby, který 
si zamilují i ti, co „jogurtovou“ 
zrovna  nemusí.

%50
sleva

BĚŽNÁ CENA*

98 Kč
Kč

jen

49 +4
body

Smoothie 0,5 l 
s proteinem 1+1  

Naše smoothie s proteinem není 
jen nápoj, ale opravdu vydatná 
snídaně, oběd či svačina 
nadupaná vitamíny. Vybrat si 
můžete ze čtyř variant a máte 
možnost nechat si namixovat 
koktejl na míru. 

%50
sleva

BĚŽNÁ CENA*

218 Kč

Kč

jen

109 +5
bodů

Kombucha 1+1

V Japonsku je kombucha po staletí ceněna jako 
zázrak přírody. Krásné gejši ji prý odedávna pily 
pro udržení štíhlé figury, zbavení se tmavých flíčků 
na kůži i pro zachování barvy a lesku vlasů. U nás 
se výraz kombucha používá jak pro kvašený 
nápoj na bázi čaje, tak jako označení pro 
symbiotické kolonie bakterií a kvasinek, 
které jsou nedílnou  součástí procesu kvašení. 
V nabídce jsou 3 příchutě: 
–  Zelený čaj s jasmínem (osvěžující a voňavý) 
–  Pu-Erh s citronovou trávou (aromatický a plný) 
–  Tulsi, posvátná bazalka s Darjeelingem (suchá 
    a peprná až pikantní chuť).

%42
sleva

BĚŽNÁ CENA*

118 Kč

Kč

jen

69
+4
body



Krosna HANNAH VAGABOND 70

Dvoukomorový batoh Hannah Vagabond 
o objemu 70l je určený pro delší treky 
nebo pobyty v přírodě s objemnou zátěží. 
Posuvný a odvětraný zádový systém 
(Vario systém), boční kompresní popruhy, 
bederní a hrudní popruhy, praktická kapsa 
na bederním pásu, úchyty na materiál, 
výškově nastavitelné víko s kapsou, 
vývod na vodní vak, píšťalka. 
Materiál: 100% Nylon, N/420 Velocity, 
N/210 PU Robic Triple Ripstop. 
Váha 1900 g (tolerance +/-5%).

Nabídka

%50
sleva

BĚŽNÁ CENA*

3990 Kč

Kč

jen

1999
+7
bodů

Pláštěnka proti dešti RAINCOVER 
60-70 l

Pláštěnka na batoh s reflexními prvky nejen 
k batohům Hannah pro velikosti 60-70 litrů.

%50
sleva

BĚŽNÁ CENA*

299 Kč

Kč

jen

149 +4
body

Sada miniobjektivů 
GoGEN 3in1

Kreativní set 3 miniobjektivů 
pro focení mobilem/tabletem 
- širokoúhlý objektiv, rybí 
oko a makro + univerzální 
klip pro upevnění na 
mobil/tablet.

%75
sleva

BĚŽNÁ CENA*

990 Kč

Kč

jen

249 +7
bodů



Stan HANNAH SHELTER 4 

Stan s tunelovou konstrukcí nabízí velkorysý prostor v předsíni a pohodlné spaní 4 osob 
ve společné ložnici.
•  vnější konstrukce ze 3 prutů
•  prostorná předsíň se dvěma bočními vchody
•  integrovaná podlážka v předsíni
•  1 ložnice
•  2 komfortní kapsy
•  2 větrací otvory
•  váha 8 kg

Nabídka

%44
sleva

BĚŽNÁ CENA*

6290 Kč
Kč

jen

3499
+6
bodů

Stan HANNAH FEST 3

Stan Hannah Fest je jednoduchý dvouprutový stan dvouplášťové konstrukce navržený pro 
3 osoby. Pruty tvořící konstrukci nejsou obloukovité, ale mají zalomený tvar a tím vytvářejí 
větší prostor uvnitř stanu. Díky prostornosti je stan vhodný nejen pro turistiku, ale i pro 
delší kempování. 
•  váha 3,2 kg

%47
sleva

BĚŽNÁ CENA*

2990 Kč

Kč

jen

1599
+6
bodů



Nabídka

BĚŽNÁ CENA*

2198 Kč

Jízda ve voze Ferrari 458 Italia nebo Lamborghini Gallardo

•  Jízda na 30 min (30 km) 
•  Auto řídíte v běžném provozu
•  Vybrat si můžete jednu z námi doporučených tras v Olomouci
•  Po celou dobu jízdy se o Vás stará zkušený instruktor
•  V ceně poukazu je palivo, dálniční známka a havarijní pojištění
•  Podmínkou je vlastnictví řidičského oprávnění sk. B. 
    Pokud řidičák nemáte, sveze Vás náš instruktor

Kč

jen

659

+15
bodů

BĚŽNÁ CENA*

320 Kč

Poukaz na 5 jízd 
na jednobobu

Bobová dráha Hlubočky
 
U nás se nevozíš, u nás opravdu bobuješ, jinde na Moravě toto nezažiješ. Jediná korytová 
a současně nejdelší ze všech typů drah, které jsou na Moravě postaveny. Celková délka dráhy 
je 1536 m. Délka sjezdu je přes 1 km a čeká na tebe 17 zatáček, 2x terénní zlom, most dlouhý 
45 m a průjezd 8,5 m dlouhým tunelem. To vše si můžeš užít v maximální rychlosti až 60 km/hod, 
můžeš jet ale i pomalu, k tomu je tam brzda. K dispozici jsou jednomístné boby pro dospělé 
a děti nad 130 cm výšky a dvoumístné pro dospělé s dětmi do výšky 130 cm. 
Více na www.skiarealhlubocky.cz

%50
sleva

Kč

jen

159
+5
bodů

%70
sleva

Pozor: Voucher „Poukaz na
5 jízd na jednobobu“ je platný
také pro jízdu na dvoubobu, při
obsazení 1 dospělým a dítětem
do 130 cm – bonus od ŠANTOVKY



Nabídka
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Pořadatelem akce je GALERIE ŠANTOVKA, Polská 1, 779 00 Olomouc.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nabízené druhy výrobků, změnit 
pravidla této akce či akci zrušit.

Právo na koupi produktů podle pravidel této akce nelze vymáhat právní cestou 
ani nelze po pořadateli místo nich vymáhat finanční hotovost.

Právo na tiskové chyby vyhrazeno.

*Běžná cena je doporučována partnery věrnostního programu.

%41
sleva

BĚŽNÁ CENA*

390 Kč

Kč

jen

229

Bowling & Party Pizza

Jedna hodina bowlingu 
+ pizza 1 m dlouhá
(5 ingrediencí)

Bowland je největší bowlingové centrum na Moravě s 18-ti profesionálními dráhami 
a nejmodernějším softwarem. Všechny dráhy disponují automatickými zábranami „bumper“ 
pro děti a hendikepované. Celý prostor je klimatizován a je nekuřácký. Samozřejmostí je 
bohatý jídelní lístek a výborné tankové pivo. Více informací na www.bowland-center.cz.

%47
sleva

BĚŽNÁ CENA*

939 Kč

Kč

jen

499
+4
body

+6
bodů

Jedna hodina bowlingu

Jedna hodina bowlingu
– jakékoliv časové
pásmo
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