
Oceníme vaši věrnost
Sbírejte body a získejte skvělé ceny



Tak nakupujte, 
sbírejte věrnostní 
body, vylepte je do 

věrnostní karty a přijďte 
si pro své odměny za 

věrnost. 

Pravidla

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.

Úplná pravidla jsou uveřejněna na www.galeriesantovka.cz.

Exkluzivní nabídka pro věrné 
zákazníky Galerie Šantovka
Připravte se na Vánoce a získejte slevu až 75%!
Chcete si udělat jednoduše radost, nebo přemýšlíte nad dárky pro své 
nejbližší? Zapojte se do nového věrnostního programu Galerie Šantovka 
a získejte zajímavé produkty se slevou až 75%! 

Akce trvá od 13. 9. 2019 do 31. 12. 2019 nebo do vyčerpání zásob 
jednotlivých produktů ve věrnostním programu podle toho, která 
z těchto skutečností nastane dříve.

Vybírejte nejen zajímavé dárky, ale 
také zážitky, jako je jízda Hummerem, 
vstupenky na bobovou dráhu, pizza 
party s bowlingem a spoustu dalšího.  

Nezapomeňte sbírat věrnostní body 
za vaše nákupy v Galerii Šantovka 
a připravte se na Vánoce.

Za každých 500 Kč nákupu v jednom obchodě získá zákazník 1 bod (mimo Albert, směnárny), 
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. 9. 2019.

Produkty je možné koupit za zvýhodněné ceny pouze se 4, 5, 6 nebo 8 
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.
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Vouchery platí do 31.3. 2020 
nebo dle sněhových podmínek 
ve Ski Areálu Hlubočky.

Celodenní permanentka na lyžování
Celodenní permanentka je platná pouze na denní lyžování tj. do 16.00.

Více na www.skiarealhlubocky.cz

Dětská škola lyžování 
Jedna hodina intenzivní a individuální výuky 
s instruktorem v lyžařské škole ve Ski areál Hlubočky.

www.skiareahlubocky.cz/lyzarskaskola

Ski areál Hlubočky
Nachází se na rozhraní Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a Hané asi 10 km od města Olomouc 
v nadmořské výšce 300 až 400 m.
Je vybaven výkonným systémem výroby technického sněhu, třemi vleky a lyžařským kobercem 
s celkovou odbavovací kapacitou 3400 os./hod. Všech 5 sjezdovek o celkové délce 1650  m je zasněžovaných 
a dvě jsou osvětlené pro večerní lyžování. Areál je vhodný pro všechny kategorie lyžařů, pro carvingové lyžování 
a zvlášť je areál velmi vhodný pro rodiny s dětmi.
V areálu je k dispozici lyžařská a snowboardová škola, půjčovna vybavení, občerstvení, ohřívárna – herna pro děti, 
parkoviště pro 350 aut přímo u vleků.

Black Diamond Cosmo 225
Nejuniverzálnější čelovka, která poskytne výkon 
225 lumenů. Nová verze modelu Cosmo je menší a lehčí 
s vylepšeným uživatelským rozhraním včetně druhého tlačítka pro 
přepínání diod. Bude ideální volbou pro večerní dobrodružství do 
přírody nebo každodenní cesty do práce na kole.
Má voděodolnou konstrukci a přepracovanou 
optickou čočku. Díky ní tak poskytuje 
silnější světlo a nezvyšuje spotřebu 
energie a baterie tak vydrží dlouho.

Termoska Tatonka H&C STUFF 1,0 L
Kvalitní nerozbitná vakuovaná termoska z nerezavějící 
oceli. Šroubovací uzávěr umožňující nalévání již při povolení.

Dámské/pánské podkolenky Ski Smartwool 

Lyžařské podkolenky PHD SLOPESTYLE MEDIUM 
jsou vyrobeny z vlny Merino a apelují na vysoký výkon. 
Jsou vyrobeny s novou patentovanou technologií 
Indestructawool™, díky které jsou ponožky mnohem 
odolnější a pohodlnější než dříve. 

Systém 4 Degree™ Elite Fit napomáhá tomu, 
jak ponožka sedí na noze.
 
• prodyšné odvětrávání nohy
• výška ponožky: 33 cm
• složení: 56 % Merino vlna, 43 % nylon, 1 % elastan
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Bonus od ŠANTOVKY! Poukazy jsou platné také pro jízdu na dvoubobu, 
při obsazení 1 dospělým a dítětem do 130 cm.
Voucher platí do 31. 5. 2020. POZOR, omezený počet voucherů!

Voucher platí do 31. 5. 2020. POZOR, omezený počet voucherů!

Jízda ve voze Hummer H1 
45min
Vychází z armádního speciálu, který byl úspěšně 
nasazen v operaci Pouštní bouře. H1 je legenda, 
která Vás dostane do kolen. 
H1 je pro ty, kteří to s jízdou v terénu myslí 
opravdu vážně. 

Zažijte trať plnou nástrah, strmých výjezdů, 
bočních náklonů i adrenalinových sjezdů, 
kde už H2 nemá nárok.

Bobová dráha
Poukaz na 5 jízd

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, 2 x 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.bobovkahlubocky.cz
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Maison Berger Paris 
vůně do auta Svěžest vody

Šperk uvnitř vašeho vozu
Vůně do auta s oblíbeným interiérovým parfémem Svěžest vody vám 
bude zpříjemňovat cestování po dobu až 4 týdnů. 

Designově povedený kulatý kovový difuzér o průměru 4,5 cm lze snadno 
připevnit pomocí plastového klipu na průduchy klimatizace. 
Svěžest vody nabízí osvěžující kombinaci jablek, melounů a medově 
sladké ambry. Po spotřebování přiložené náplně si můžete zakoupit 
jakoukoli jinou z nabídky Maison Berger. 239Kč

jen

BĚŽNÁ CENA*

439 Kč

46 %
sleva

Ruční mytí ELEGANCE (cca 2,5 hod.)

• předmytí karoserie aktivní pěnou vč. podběhů
• mytí a čistění mezidveřních prostor vč. víčka nádrže, odstraněni hmyzu z karoserie
• ruční mytí PH neutrálním šampónem s voskem
• detailní vnější mytí disků kol vč. impregnace pneumatik
• důkladné vysoušení karoserie vč. mezidveřních prostor a víka kufru
• detailní čištění textilních nebo gumových koberečků, provonění interiéru
• kompletní ošetření všech vnitřních plastových částí 
 Autokosmetikou AUTOGLYM
• důkladné luxování interiéru vč. zavazadlového prostoru
• vyleštění vnitřních oken a všech zrcátek vozu

(Luxusní limuzíny + 10 %, SUV, MPV + 20 %, 
VAN + 30 % z běžné ceny programu)

BĚŽNÁ CENA*

1495 Kč

919Kč

jen
39%
sleva

+ 4 body



Divadlo na Šantovce
Voucher na jakékoliv představení 1+1 zdarma.
Více informací na www.divadlonasantovce.cz.

Voucher platí do 31. 1. 2020.
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1400 Kč

Catan – Osadníci z katanu
OD 10 LET 75+ MIN 3 - 4 HRÁČI

Nejpopulárnější desková rodinná hra! Osadníci z Katanu jsou 
legendou ve světě deskových her, která si získala přízeň milionů 
hráčů po celém světě. A čím tato hra jednoznačně předčí jiné 
deskové hry? 
Především variabilitou herního plánu. Každá partie je jedinečná. 
Spolu s protihráči osidlujete ostrov Katan.

V kostce! Desková hra
OD 8 LET 30+ MIN 1 - 4 HRÁČ

Brainbox pro chytré hlavy
Hra obsahuje 160 karet v 8 různých kategoriích. Hráči hází kostkou 
a postupně sbírají karty - vítězí hráč, který jako první získá jednu 
kartu z každé kategorie a vrátí se do středu hracího pole. 
Zjistěte, kdo si ve vaší rodině zaslouží přezdívku „chytrá hlava“.

V kostce! Pohádky
Dětská hra V kostce! 
na procvičení paměti vás zavede do říše pohádek. Ve hře vás čekají zná-
mé pohádky a příběhy od Sněhurky, Kocoura v botách přes Robinsona 
nebo Tarzana. 
Cílem hry je nasbírat co nejvíce karet s obrázky z pohádek. 
S touto společenskou hrou se zabaví děti již od 6 let.

Zpátky do lavic
OD 12 LET 45+ MIN 2 - 6 HRÁČŮ

Zpátky do lavic - kvízová hra, která hráče přenese zpět na základní 
školu. Co je čeká - samozřejmě spousta otázek, opravdové známky 
a na konci hry i pravé vysvědčení.  
Hru zpestřují akční karty Přestávka, díky kterým lze například opisovat 
od spolužáků, některé známky si vylepšit třeba pomocí učiteli v kabinetu, 
nebo naopak zhoršit špatným chováním.

Moje první Česko
Zábavná hra pro zvídavé děti - jak dobře vlastně znáte svoji zemi a svět, 
ve kterém žijete? Tato hra navazuje na velký úspěch hry Česko JUNIOR: 
Otázky a odpovědi, kterou si mnozí z vás velmi oblíbili. 
Vytvořili jsme 2 000 nových otázek ve 2 úrovních obtížnosti, díky kterým 
mohou hru hrát nejen zkušení školáci, ale tentokrát i prvňáci a předškoláci. 
Otázky byly testovány na dětech ze základních škol a týkají se nejen České 
republiky, ale vlastně celého světa, který děti každodenně obklopuje. 

Otázky jsou rozděleny do 5 okruhů: Kultura, Moje vlast, Příroda, Rébusy 
a Různé. Během hry si nejen užijete spoustu zábavy, ale také se dozvíte 
mnoho zajímavých a užitečných informací. 
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K dispozici od 1. 10. 2019.

Elixír krásy RICHE CRéME
Výjimečné textury, nezapomenutelná ženská vůně, efektivní boj 
s projevy stárnutí pleti. Nejen to dělá z Riche Créme kultovní řadu pro ženy již 
od roku 1973. Řada Riche Créme byla vyvinuta speciálně pro potřeby zralé 
pleti, kterou trápí výrazné projevy stárnutí. 

Den za dnem je pokožka jemnější, vrásky a rýhy jsou eliminovány. 
Už po prvním měsíci používání působí pleť mladším dojmem a září zdravím.
Více na yves-rocher.cz.

Regenerační balzám 
pro velmi suchou pokožku

Objevte jedinečné opravné a vyživující účinky bambuckého másla v tající 
textuře balzámu vyvinutého speciálně pro potřeby extrémně suché pokožky. 
Okamžitě ulevuje a vyživuje intenzivně poškozené zóny těla. Intenzivně 
opravuje velmi suchou pokožku a navrací ji pocit pohodlí. Chrání pokožku 
a zabraňuje její dehydrataci. Pokožka je jemnější a hebčí na dotek. 
Po 28 dnech každodenního používání bylo zaznamenáno snížení tvorby 
šupin na pokožce o 69 %.

Kusmi tea čajové sítko 
Stvořené pro sypaný čaj...Kusmi Tea přináší sítko na louhování čaje 
v dárkovém transparentním boxu vyvedeném v barvách Kusmi Tea. 
Nepostradatelný pomocník pro přípravu lahodného šálku sypaného čaje. 
Vyrobeno z odolného kopolyesteru. Doplňte si svou sadu KUSMI TEA.

Kilner sklenice na med s klipem
Stylová sklenice na med spolu se speciální lžičkou na med 
z bukového dřeva představuje ideální způsob pro uskladnění, ale i serví-
rování medu. Díky nerezovému klipu a gumovému těsnění zůstane med 
ve sklenici čerstvý. Dostatečně široký otvor umožňuje snadné naplnění. 
Sklenici lze mýt v myčce nádobí. 

Kusmi tea originals 
teas Assortment
Výběr 5 originálních černých čajů v dárkovém balení je ideální pro 
objevení věhlasných tradičních čajových směsí, které proslavili jméno 
Kusmi Tea po celém světě.

Kusmi tea měděná čajová lžička
Elegantní čajová lžička navržená pro přesné odměření potřebného 
množství sypaného čaje, abyste si mohli vychutnat delikátní chuť 
čajových směsí Kusmi Tea. Doplňte si svou sadu KUSMI TEA. 

Set obsahuje 5 různých čajů v kovových dózách ( 5 x 25 g ).

Celkový objemt 400 ml (0,4 l), využitelný objem 350 ml (0,35 l).
K dispozici od 1. 10. 2019. Revitalizační péče proti vráskám

To nejlepší z přírody proti stárnutí pleti
Objevte inovovanou řadu Anti-Age Global, která hloubkově upravuje 
všechny známky stárnutí na povrchu pleti a zároveň proniká do 
hloubky pokožky, kde chrání její buněčné dědictví. Buněčná obnova 
pleti startuje již 72 hodin od nanesení. Pleť je obnovena již po jednom 
měsíci používání. Revitalizační péče proti vráskám je vhodná pro 
všechny typy pleti. 

*růžové, fialové, bílé 
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Hatchimals Mystery Egg
Hatchimals jsou interaktivní zvířátka, která se za láskyplné 
péče dětí sami vyklubou z vajíček a stanou se z nich kamarádi, které je 
třeba naučit spoustu věcí a zažít s nimi spoustu legrace. Balení obsahuje 
jedno vajíčko. Poté co se vše naučí, je možné ho restartovat a může 
se s výukou začít znovu. Skořápka je již neobnovitelná. 
Vhodné pro děti od 5 let.

Náušnice s peřím modré/růžové
Romantické náušnice s peřím, které skvěle doplní váš stylový model. 
Na výběr ze dvou barev. 

Unicorn čelenka 
Kdo by nechtěl být na chvíli jednorožcem? 
Barevná čelenka s roztomilými oušky a květinovou aplikací. 
Na výběr z několika barev. 

Kosmetická sada pro děti
Kosmetická sada pro malé parádnice obsahuje lesky na rty, lak 
na nehty, stíny, praktické zrcátko a štěteček. To vše je zabaleno 
v krásném blýskavém pouzdře. 
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Luna pohádkový jednorožec 
Poslechni si pohádku

Nech si vyprávět pohádky od kouzelného jednorožce. Luna ti poví 
3 pohádky – Popelka, Zlatovláska a tři medvědi, Na vlásku. Při povídání 
pohádek je Luna jako živá, mrká očima, pohybuje čumáčkem a její roh 
svítí magickými barvami. Barevnou hřívu a ocas můžeš česat a upravovat 
přiloženým hřebenem. 

1139Kč

jen
33 %
sleva

+ 4 body

BĚŽNÁ CENA*

1699 Kč

Kinetic sand přírodní tekutý písek
S tímto senzorickým pískem mohou děti tvarovat a stavět 
písečné hrady, hloubit příkopy a popustit uzdu své fantazii, vytvářením 
všeho, co budou chtít bez použití vody. Kinetic Sand Plážový písek je 
limitovaná edice, která přináší pocit skutečného písku, protože je vyrobená 
z přírodního písku s příměsí kouzla, takže nikdy nevyschne. 
Maminky ocení, že se snadno uklízí, a že dětské ručičky zůstanou 
při hraní s pískem suché.

279 Kč

jen
38 %
sleva

+ 4 body

BĚŽNÁ CENA*

449 Kč

Furyborn | Claire Legrand
Dvě mladé ženy, které od sebe dělí mnoho staletí a v jejichž rukou 
leží moc zachránit svět…Nebo jej odsoudit k záhubě. Zatímco Rielle 
s Elianou bojují ve vesmírné válce, která se táhne už po několik tisíciletí, 
jejich příběhy se protnou a šokující spojitosti mezi nimi nakonec 
rozhodnou o osudu jejich světa – a jich samotných.

Eco-friendly domov | Christine Liu
Je vaše domácnost ohleduplná k životnímu prostředí? Tento 
inspirativní a praktický průvodce vám obrátí pohled na svět o 180 ° 
a pomůže vám krok za krokem změnit nejen váš styl bydlení.

199 149Kč Kč

jen jen
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Dárkový voucher v hodnotě 500 Kč
LOBSTER Family Restaurant – to je příjemné prostředí, 
skvělé jídlo z poctivých surovin a dobré pití. Rodinná restaurace, 
kde vám bude chutnat, kde se budete cítit dobře a do které se budete 
rádi vracet. Voucher do LOBSTER Family Restaurant v hodnotě 500 Kč 
můžete uplatnit kdykoliv do 31. 1. 2020.

RAW DORTÍK A CAPPUCINO 
nebo CAFFE LATTÈ
Dejte si ve Zdrawomlsu zdravý raw dortík a hřejivé cappucino 
nebo caffe latte dle vašeho výběru a zpříjemněte si den!

Smoothie 1+1 0,5 l 
Dejte si jakékoliv smoothie z naší nabídky nebo 
si sami zvolte kombinaci oblíbeného ovoce sobě na míru. 
Koktejl nadupaný vitamíny.

Limonáda 0,5 l 
+ ovocný/zeleninový salát 200 g
Dvojitá porce vitamínů na vás čeká ve Zdrawomlsu. 
Stačí si vybrat jestli máte radši ovoce nebo zeleninu.

Nabídka

59

11959

349Kč

KčKč

Kč

jen

jenjen

jen

5

55

4bodů

bodůbodů

body+

++

+

BĚŽNÁ CENA*

98 Kč

BĚŽNÁ CENA*

198 Kč

BĚŽNÁ CENA*

109 Kč

BĚŽNÁ CENA*

500 Kč

40 %
sleva

40 %
sleva

46 %
sleva

30 %
sleva

Jedna hodina bowlingu + Pizza dle vlastního výběru 
(mimo Pizzy Lobster)

Časové pásmo uplatnění: po - čt od 15:00

Bowland bowling center je moderní bowlingové centrum 
na Moravě s 18-ti profesionálními drahami 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.
Platnost: do 31. 1. 2020

Více informací na www.bowland-center.cz.

BĚŽNÁ CENA*

659 Kč

409Kč

jen
38%
sleva

+ 4 body

Pánské hodinky Daniel Klein
Tyto působivé, pánské módní hodinky Daniel Klein jistě upoutají 
pozornost, když se vás někdo zeptá kolik je hodin. Dokonalý design 
hodinek doplňuje černý kožený pásek. 

Dámské hodinky Daniel Klein
...černý kovový milánský tah! 
Luxusní dámské hodinky Daniel Klein  jsou výjimečné svým 
jedinečným designem, který doplňuje černý kovový milánský tah. 

799719 KčKč

jenjen

55 bodůbodů ++

BĚŽNÁ CENA*

1430 Kč

BĚŽNÁ CENA*

1310 Kč

44 %
sleva

45 %
sleva
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PARTNEŘI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU


