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ORSZÁGBAN,

INGYENESEN,
220 000 példányban,
magyar, szlovák
és román nyelveken

MEGJELENIK
KÉTHAVONTA

+

NAPONTA FRISSÜLŐ
ONLINE TARTALMAKKAL

MÉDIAAJÁNLÓ
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AZ UTAZNI, FELFEDEZNI VÁGYÓK
ÖTLETES TANÁCSADÓJA

TÖBB MINT

210

ROMÁNIAI
MOL-KÚTON

MÉDIAAJÁNLÓ

ÚJ, INGYENES
UTAZÁSI MAGAZIN
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TERJESZTÉS:

ÉHES UTAZÓ

5 + 1 HALAS ÉTTER EM
A nyári étkezés nélkülözhetetlen eleme a sült hal. Minél frissebb, annál finomabb!
Összegyűjtöttünk néhány helyet – a pisztrángozótól a fine dining étteremig –, ahol
kitűnő édesvízi halas fogások készülnek.

R

Példányszám:
• Magyarország: 110 000 pld.
• Szlovákia:
– Magyar nyelven: 5000 pld.
– Szlovák nyelven: 40 000 pld.
• Románia:
– Magyar nyelven: 10 000 pld.
– Román nyelven: 55 000 pld.

omániában az éves halfogyasztás

rántott halról és a szokásos újévi halfogá-

7 kg körül alakul fejenként, ami
messze elmarad az európai átlagtól – pedig nem minden országnak van
tengerpartja, Duna-deltája pedig egyáltalán nincs. Ezeken a régiókon kívül a romániai gasztronómia halas fejezete hosz-

sokról szólt. Pedig a folyókban és tavakban
is sokféle halat találunk, az értő halas helyekből pedig egyre több van országszerte.
Az ízletes halétel titka, hogy minél frissebb

szú ideig kizárólag konzervekről, a vízparti

a fagyasztástól is elzárkóznak.

RIN PISZTRÁNGOZÓ –
ROMOLY (BESZTERCE-NASZÓD MEGYE)
$$

EUROPA HALAS FOGADÓ –
(BÁNYABÜKK, KOLOZS MEGYE)

A vízből egyenesen az asztalra – ez

A Radnai-havasok lábánál megbújó Romoly
község sokáig nem volt fent a turisztikai tér-

Az 1-es számú országút mentén, Kolozsvár
és Torda közötti félúton található fogadó-

képen, ám nemrég minden megváltozott.
Nina Rus álma lépésről lépésre vált való-

ban kifejezetten egyszerű környezet várja

a Brassóhoz közeli pisztrángfarm éttermének mottója. De nemcsak a halak
származnak a saját gazdaságból, hanem
a zöldségek és a gyümölcsök is, így a frissesség mindig garantált, az ízvilág pedig
a falusi nagymama főztjét idézi. A hely
hangulatát a látványos természetes környezet és a modern belső tér ötvözete
teszi még élvezetesebbé.
facebook.com/Fish4LifeBrasov/

DELTA ROYAL –
SABANGIA (DUNA-DELTA)
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REJTŐZKÖDŐ TÓ
Természetes és
mesterséges kincsek

GYERE KI A HEGYOLDALBA!

MERCEDESBENZ
GLA 220D
4MATIC
STYLE

A Mercedes-Benz GLA első generációja inkább városi kompaktmodell volt,
mintsem valódi crossover. Az új széria megállja helyét kirándulóautóként is?

A

MOTOR
Négyhengeres,
2,0 literes,
turbódízel

TELJESÍTMÉNY

INGYENES

190 LE

400 Nm

SEBESSÉGVÁLTÓ
8 fokozatú
automata
VÉGSEBESSÉG
219 km/h
ÁTLAGFOGYASZTÁS
5,7 l/100 km
(WLTP)
MÉRETEK
(h/sz/m)
4410/1834/
1616 mm
CSOMAGTÉR
435/1430 liter
ALAPÁR
45 662 euró
(TVA-val)

EXTRÉM

HOVA MENJÜNK
KALANDPARKOZNI?

$$$

ság szolgáltatja az alapanyagot, de akár
csónakázhatunk is a Razim-tavon, vagy
horgászhatunk és a fogást magunk készíthetjük el a berendezett konyhákban.

egész országban. De a többi fogást is nagy
hozzáértéssel készítik, a belső tér pedig egy
vízi fantáziavilágba kalauzolja a vendéget.
A tengerkék falak között úgy érezhetjük
magunkat, mintha Poszeidón tengeristen
lakomájára lennénk hivatalosak.

deltaroyal.ro

blueacqua.ro/mamaia

fish-house.ro

R ÖV I D E B B, TÁ GA S A B B

ONLINE JELENLÉT:

AZ ELSŐ LAPSZÁMRÓL:
A magazin első lapszámának megjelenésekor még csak óvatos nyitás zajlik a
koronavírus világjárvány miatt, így ez a
szám kizárólag belföldi célpontokra fókuszál. Átfogó országjáró tartalmakat és
tippeket kínál, figyelembe véve minden
óvintézkedést és előírást.

AMIT ÉRDEMES FELKERESNI
INFÓ
TÖRTÉNELMI
RÉGIÓ AZ
ORSZÁG
ÉSZAKI
RÉSZÉN.
MÁRAMAROS
MEGYE
LAKOSSÁGA:
461 ezer fő.
LEGMAGASABB
PONTJA:
NAGY-PIETROSZ
2303 méter.

KERESD A LÁDÁT!

DRIVE

V

endégszerető helyiek. Máig őrzött népi tradíciók. Évszázadok
óta változatlan hegyi fogások.
A Világörökséghez tartozó fatemplomok.

villannak be. És ez így van jól – a soknemzetiségű hegyi régió nem akar másnak látszani, mint ami. Pont annyira hipszter és
trendi, amennyire jól mutatnak az Instag-

Mély völgyek alján csordogáló patakok és
folyók. Szénaboglyák. Fenséges sziklák,
csúcsok, szirtek. Mezei virágokkal borított
hegyoldalakon bóklászó juhnyájak. Fából
faragott, impozáns kapuk. Ha Máramarosról hallunk, többnyire ezek a képek

ramon a lenyűgöző természeti és épített
környezetben készült fotók. Nem akarja
újraalkotni magát, régi értékeit kínálja továbbra is. Igaz, ezeket egyre izgalmasabb,
kellemesebb, érdekesebb módokon fedezhetjük föl magunknak.

A Drive magazin online platformja
augusztus 15-én, napi 1-3 frissüléssel,
részben a magazin tartalmaiból építkezik,
de nagyobb részt önálló utazási anyagokkal jelentkezik majd.
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A faragott fakapu
a régió egyik
jelképévé vált

NYÁR MÁRAMAROSBAN

DRIVE MAGAZIN
DRIVE

XX

A GLA jól mutat városban, de az erdei utakon sem tűnik nevetségesnek. A prémium
kompakt crossoverek célközönségét alkotók – aktív életmódot folytató, általában
gyerek nélküli párok és szinglik – értékelni
fogják a terepjárósabb, merészebb formatervet, amit a nagyobb, akár 20 colos kerekek is hangsúlyoznak.
Bár az új széria 14 mm-rel rövidebb,
mint az elődje, viszont szélesebb (+30
mm) és jóval magasabb (+104 mm), továbbá hosszabb a tengelytávja (+30 mm).
A belső tér így érezhetően tágasabb és
a tervezőknek a poggyászteret is sikerült
növelniük, a 435 liter elégségesnek tűnik akár egy baráti társaság túrázásához
is. A formaterv hangsúlyeltolódásai miatt
már ránézésre is érződik, hogy az új
GLA közelebbi rokonságban áll a márka
SUV-jaival (GLC vagy GLE), mint a kompakt modelljeivel (A-osztály és B-osztály).
Legalábbis megjelenésben és használati
értékben, mert a technológia nagy része
továbbra is az utóbbiakkal közös. Erről az
ismerős műszerfal is árulkodik, az üléspozíció viszont 140 mm-rel magasabb,
mint az A-osztályban, a jobb kilátás pedig

SZEZON

A tél egyértelműen a síelésé Máramarosban, de a régió talán mégis nyáron
mutatja meg a legszebb arcát – ilyenkor a család egyetlen tagja sem marad
izgalmas program, látnivaló, kóstolnivaló nélkül.

$$$$

A Horvátországból érkezett Zoran séf
(mindenkinek csak Zoki) már 14 éves korában elismert séf volt, hozzáértését a halételekhez pedig egy 2 Michelin-csillagos
londoni étteremben vitte tökélyre. A bukaresti Fish House fine dining projekthez
további, nemzetközi tapasztalattal rendelkező séfek is csatlakoztak. Az egyszerű, de
egyedi fogások csakis minőségi és nagyon
friss alapanyagokból készülnek.

kább csak az elsőt vette komolyan. A mai
piacon ez már kevés, amit a német gyártó
is érzett – a második széria jóval kiforrottabb konstrukció.
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NAGYVÁRAD

FISH HOUSE – BUKAREST
$$$

Édesvízi hal a tengerparton? Miért ne!
A mamaiai promenádon lévő Blue Aqua ezt
is kínálja, halas borscsuk talán a legjobb az

DRIVE MAGAZIN

DRIVE

CITY BREAK

felszolgált sült pontynak.
facebook.com/restaurant.pescaresc.europa/

csapott hátú modellek praktikuma
és a SUV-ok sokoldalú használha-

DRIVE

5 + 1 HALAS
ÉTTEREM,

nüt nem bonyolították túl, sült és grillezett
halak dominálják. A halcsorbájuknak külön
rajongótábora van, akárcsak a puliszkával

tósága – papíron ezt kell nyújtania
egy kompakt crossovernek. A világszerte
eladott több mint egymillió példánnyal
a Mercedes-Benz GLA 2014-ben bemutatott első generációja kétségkívül sikeresnek bizonyult. Városi crossoverként hirdette magát, de az A-osztály kicsit megemelt
és átrajzolt verziójaként a két jelzőből in-

NYOMATÉK

MAGAZIN

13

gyományos halételekért járnak ide. A me-

KEVÉSBÉ SZOMORÚ
TEMETŐ
A Vidám Temető Stan Ioan Pătraș
népművész munkájának köszönhető, aki
1935 és 1960 között készítette a falubeli
elhunytak rendhagyó fejfáit rajtuk naiv
stílusban megfestett jelenetekkel és
vidám szövegekkel, amelyek az elhunytak életét örökítik meg, vagy a haláluk
körülményeit idézik fel. A hagyomány
folytatódott, ma már több mint 800 kék
színű, vidám fejfa sokasodik a templom
körüli viszonylag szűk területen.

MÁRAMAROS
TOVÁBBRA IS
A HAGYOMÁNYOS
ÉRTÉKEIT
KÍNÁLJA.

NÉHÁNY TÉMA A JÚLIUS-AUGUSZTUSI
TARTALOMBÓL:
• A lap utazó bloggere Máramaros rejtett
látnivalóit fedezi fel velünk
• city break Nagyváradon
• a Gyerekkori emlékek regény nyomán
Moldovába utazunk
• hűsítő, rejtett tavakban csobbanunk
• étteremajánlókban az édesvízi
halakat készítő legjobb helyeket
sorakoztatjuk fel
• az ország legjobb kalandparkjaiban
teszünk látogatást
• a kirándulós kincskeresés 20. évfordulója apropóján geoládák nyomába
eredünk

DRIVE

20 ÉVES A GEOCACHING
34

NYÁR
MÁRAMAROSBAN

EXTRÉM

EXTRÉM

KALAND, PARK, BÁTORSÁG

AUTÓ/TESZT

A pár hónapnyi élménymegvonás után a gyerekek most különösen
hálásak minden programért. Ha az egész család kikapcsolódna és feltöltődne,
egy kalandpark szuper választás lehet kicsikkel és iskolásokkal egyaránt.

MERCEDES-BENZ GLA

ÉRDEMES
MAGUNKKAL VINNI

nyitott ujjú
kerékpárosvagy vitorláskesztyűt.

LÁTNI-, KÓSTOLNI- ÉS KIPRÓBÁLNIVALÓK
MINDEN KOROSZTÁLYNAK

BALU – HARGITAFÜRDŐ
Örökzöld fenyvesek, tiszta és friss levegő, kalandok és kikapcsolódás! Az ország
egyik legrégebbi kalandparkjában a legkisebbeknek tervezett pályákon a kötélhidak között házikó, mászófal, hurokhinta,
rönkhíd, kötélháló, hordók és gumiabroncsok teszik változatossá a kalandozást. Csupa gyereket próbáló feladat,
ezután pedig jöhetnek a szülőkkel közös
pályák. A felnőttek szórakozását további
hét pálya szolgálja, emelkedő nehézségű
akadályokkal. A Hargita hatalmas fenyőrengetegében megbúvó Balu Park különlegessége Közép-Európa legnagyobb,
985 méter hosszú tiroli csúszópályája.
AZ AKADÁLYOK 3
ÉVES KORTÓL HASZNÁLHATÓK

AVENTURA – BRASSÓ

ADRENALIN – KOLOZSVÁR

Az ország egyik legnagyobb kötélpályarendszere minden korosztály számára
feledhetetlen élményt kínál, hiszen öt

Közel száz akadály és további harminc,
gyerekeknek szánt játék vár minket Kolozsvár közelében (autóval 15 perc),

11 PÁLYA: 3 GYEREKEKNEK, 1 KÖZÖS,
6 FELNŐTTEKNEK
ÉS 1 CSAPATOKNAK

nehézségi fokozatban összesen 16 különböző pálya várja a kalandvágyókat.

a Bükk fáira szerelt kalandparkban. Az
újranyitást követően már használható
a legújabb látványosság, a Zerge névre
keresztelt mobil mászófal is, a gyerekek
ügyessége és mozgáskoordinációja további 3 pályán (Katica, Nyuszt, Sárkány)

BALUPARK.COM

A tettre kész, de tapasztalatlan mászók
a könnyebb pályákon lendülhetnek bele,
és ha bírják szusszal, innen haladhatnak
fokozatosan a legnehezebb, fekete jelzésű kötélpályáig. Ne hagyjuk ki a 300
méter hosszú csúszást sem a tó feletti

fejleszthető. A felnőtteket 147, illetve
a 167 méter hosszú tiroli csúszópálya
várja. A profi sziklamászó felszereléseknek köszönhetően mindenki önfeledten
összpontosíthat a pályák teljesítésére.

siklópályán! Emellett elektromos rolleren, kerékpáron vagy nyitott terepjárón
járhatjuk be Brassó meseszép környékét.
A KÖTÉLPÁLYÁK
4 ÉVES KORTÓL HASZNÁLHATÓK

24

AKCIÓS

TERMÉKEK
A KUTAKON
48–49. oldal

CITY BREAK

A 3 GYEREKPÁLYA
140 CM MAGASSÁG
ALATT HASZNÁLHATÓ

NAGYVÁRAD

FELNŐTTEKNEK:
1 GYAKORLÓPÁLYA,
7 KÜLÖNBÖZŐ KÖTÉLPÁLYA, 2 CSÚSZÓ-

A LEGMAGASABB,
20 MÉTEREN LÉVŐ PÁLYA 16 ÉVEN FELÜLIEK
ELŐTT ÁLL NYITVA

A DRIVE OLYAN, MINT
EGY JÓ BARÁT: ADSZ
A TANÁCSAIRA, ÉS
ÖRÖMMEL UTAZOL VELE.

Partium fővárosában
PÁLYA mindent megtalálunk, ami elengedhetetlen egy élményekkel
teli városnézéshez: ikonikus épületek, hangulatos teraszok és minőségi spa.

PARC-AVENTURA.RO

ADRENALINPARK.RO
1. SZECESSZIÓS
ÉPÍTÉSZET

ARSENAL – SZÁSZVÁROS
Ha a kalandparkokról szóló ismereteink ott rekedtek meg, hogy van egy-két
erdei kötélpálya egy fás területen, ideje
felülvizsgálni ezt az elképzelést. A szász-

hatunk, illetve bejárhatjuk a 88 hektáros
(!) területet elektromos robogóval vagy
kerékpárral. Mindezt egyedülálló kör-

városi Arsenal Parkban például ezenkívül
íjazhatunk, lovagolhatunk, célba lőhe-

nyezetben tehetjük meg: a parkot az
egykori lőszergyár területén alakították
ki, így akár katonai kiképzésben is részt
vehetünk. A hangulatot a park területén

tünk, fürdőzhetünk, paintballozhatunk,
minigolfozhatunk és bungee jumpoz-

kiállított több mint száz egykori harci jármű fokozza.

A századforduló pezsgő kulturális életéről
Ady Endre, Krúdy
Gyula, Juhász Gyula,
Tóth Árpád és még
sokan mások is tanúskodtak. A gyönyörű,
szecessziós stílusú
épületek is a monarchiabeli multikulturális
atmoszféra lenyomatai. Nagyvárad méltán
tagja a Szecessziós
Városok Európai Hálózatának, köszönhetően
az olyan gyöngyszemeknek, mint a főtéren
álló Fekete Sas-palota,
az Apolló-palota,
a Stern-palota, a két
Moskovits-palota,
a két Adorján-ház,
a Poynár-ház vagy az
augusztusban nyíló Art
Nouveau Múzeumnak
otthont adó Darvas–La
Roche-ház – ráadásul
a legtöbbjük eredeti
pompájában díszeleg.

A KÖTÉLPÁLYÁK 8
ÉVES KORTÓL HASZNÁLHATÓK

GYEREKEKNEK 3
MÉTERES MAGASSÁGBAN, FELNŐTTEKNEK AKÁR 41
MÉTERREL A FÖLD
FÖLÖTT!

35

A járványhelyzet függvényében változhatnak
a nyitvatartási és biztonsági szabályok, látogatás előtt érdeklődjünk az intézkedésekről.

ARSENALPARK.RO

2. HANGULATOS
HELYEK

DRIVE

A belvárosi korzó mellett egy másik kedvenc
sétálóhely a várost
átszelő Sebes-Kőrös
partja. Az árnyas parkokban kellemes környezetet kínálnak a fák
alatt megbúvó teraszok (Petit Café, RIVO)
és a folyó fölé épített
modern éttermek és

bisztrók (Dock, Spoon,
Crinul Alb). Az elegáns
épületek tövében szintén egyedi hangulatú
helyek várnak, mint
a grandiózus Igazságügyi Palota melletti
BaRaw (az Ady Endre
Múzeum épületében),
az impozáns Barátok
templomával szemben
lévő ReWine borbisztró
vagy a belvárosi Zöldfa
(Vasile Alecsandri) utca
kiülős helyei.

1.
ILLUSZTRÁCIÓ: VINCZE DÓRA

A

Drive a MOL utazásfókuszú
kéthavi magazinja, amely
az ország több mint 210
MOL-töltőállomásán ingyenesen elérhető. A lap célja, hogy itthoni és határokon
túli utazásra inspirálja az olvasókat, így
a tematikában egyaránt fordulnak elő
hosszabb útleírások, túraútvonalak,
toplisták változatos témákra, városleírások, tematikus összeállítások, valamint
desztinációkhoz köthető gasztronómiai
érdekességek. Konkrét tippek, szállásés étteremajánlatok, programjavaslatok
és egyéb praktikus információk is helyet
kapnak a lapban, olykor ismert emberek
tolmácsolásában, megszólaltatásával.
Bár a tartalom a határokon túlra, így
a repülővel megközelíthető úti célokra is
kiterjed, az elsődleges fókusz az autós
utazáson van. Ennek köszönhetően az
autós anyagok kiemelt helyet kapnak
a tartalomban, legyen szó tesztekről,
autós újdonságokról vagy éppen az
autóval való utazáshoz tartozó praktikus
információkról, tanácsokról.
A magazin három nyelven jelenik meg,
a MOL leányvállalatain keresztül Szlovákiában szlovák és magyar nyelven, illetve
Romániában román és magyar nyelven
is. Az első lapszám esetében mindhárom
magazin a belföldi úti célokra fókuszál.

2020/07-08

AUTÓ/TESZT

sággá, a kezdetben szerény halgazdaság
tíz év alatt a környék egyik legkeresettebb
éttermévé nőtte ki magát, ahol a fogásokon
érződik a háziasszony vendégszeretete is.
Nina Rus ugyanis időközben megszerezte
a séfképesítést és kizárólagosan a halas ételekre specializálódott.

BLUE AQUA – MAMAIA

$$

az utazókat, a hely ismerőit azonban ez hidegen hagyja: ők a kitűnően elkészített ha-

facebook.com/rinpastravarie/

li, zsindelytetős házacskákra. Az étterem
tradicionális fogásaihoz a saját farm és az
ökotanúsítvánnyal rendelkező halgazda-

AUTÓTESZT

alapanyagból készüljön, hogy minél kevesebbet főzzük, egyes szakemberek pedig

FISH 4 LIFE –
SZÁSZHERMÁNY (BRASSÓ MEGYE)
$$$

A Razim-tó partján, a delta vízi világában
megbújva bukkanhatunk rá a mesebe-

12

43

NEM FÉLÜNK A SZÁLKÁTÓL!

Az ország több mint 210 MOL-töltőállomásán, illetve a MOL magyarországi
és a Slovnaft szlovákiai kútjain.

A kíváncsi utazók lapja

2020

2.

3. VIZES LAZULÁS
A környék híres
termálvizeiről, amit
sokáig csak a Nagyvárad melletti fürdők
wellnesshoteljeiben
és strandjain lehetett
igazán kihasználni. Ám
a modern Nymphaea
Aqua Park megnyitása óta már nem kell
elhagyni a várost egy
kiadós fürdőzéshez.
A csúszdák tömkelegét
imádják a gyerekek, de
felnőttek is kitűnően
lazulhatnak a szaunákban, török fürdőkben
és a terápiás medencékben.

4. KÖZÉPKORI
KÖRNYEZET
A több mint 900 éve
alapított település
gazdag történelmét
a várban lévő múze-

3.

4.

DRIVE

umban tekinthetjük át,
de a Közép-Európában
egyedülálló, ötszögű
vár önmagában is
megéri a sétát –
a belső udvaron vagy
a várárokból kialakított

parkban jó eséllyel
futhatunk be egy kisebb-nagyobb vásárba,
fesztiválba. Nagyvárad
további korok emlékeit is őrzi: a római
katolikus bazilika

a legnagyobb barokk
templom Romániában,
egyik oldalán a szintén hatalmas püspöki
palota, a másikon
a Kanonok-sor árkádjai
állnak.

DRIVE
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NALGENE EVERYDAY OASIS KULACS
Az 1 literes kulacs hideg és meleg italok tárolására is tökéletes, szűkebb nyílásának köszönhetően könnyű tölteni belőle, így biztosan egy

PETZL TIKKA FEJLÁMPA

csepp folyadék sem vész kárba.

A kompakt és könnyű fejlámpa, amely

Egy jól összeállított túrafelszerelés nemcsak egy szezonra, hanem
akár egy életre is szólhat. Mutatjuk, mit szerezz be, ha csak a természetre
akarsz figyelni, és nem a kényelmetlenségekre.

A

széles fénycsóvájának és háromféle
üzemmódjának köszönhetően mindig épp
elegendő fényt biztosít a közeli környezetünk bevilágításához.

ROCKLAND 3IN1 CUTLERY
EVŐESZKÖZ

W COLUMBIA MESH
HAT II SAPKA
A gyakorlott túrázók már tudják,

47

Kanál, villa és kés egyben, amely túra után
egyszerűen, mosogatógépben is mosható.

A tépőzárral állítható

mennyi minden múlik a jól kiválasztott felszerelésen, amely nemcsak kényelmesebbé teszi az erdei
kalandokat, de olykor egyenesen a kezünk
alá dolgozik. Legyen eső vagy épp napsütés, hosszú vagy rövid távú túra, esetleg

sapka hálós része jól
szellőzik, így tökéletes
lehet városnézéshez vagy

THERMAREST Z-SEAT
ÜLŐPÁRNA

túrázáshoz is.

Tartós és könnyű, hőellenálló

egy igazán meredeken emelkedő terep,
összeválogatott termékeink remek túratársak lesznek kezdőknek és haladóknak is.
Sőt, az itt látható darabok egy részét nyu-

QUECHUA
NAPSZEMÜVEG

ülőpárna, amely kis helyen is
elfér, és otthoni kényelmet

godtan választhatjuk akár városi kirándulásainkhoz is, hiszen „civilben” és terepen

kifejezetten kiránduláshoz tervezett MH140

egyaránt jól teljesítenek.

napszemüveg lencséi

KALENJI VÍZTASAK
PIPÁVAL

kiszűrik a káros UV-suga-

Tökéletes társ futáshoz és túrá-

rak 100%-át. Könnyű és
kényelmes, így tökéletes

hoz is, amikor különösen fontos
a folyadékpótlás. Egyszerű

védelem kiránduláshoz.

használata, szívókája és csúszó-

nyújt túra közben.

Az optikai mérnökök által

záras nyílása mellett a könnyű
utántöltés is az egyliteres tartály
mellett szól.

COLUMBIA HEATHER
CANYON SOFTSHELL DZSEKI
A vízlepergetős kabát derékrésze húzózsinórral állítható, active fit szabásának hála
pedig remek mozgásszabadságot biztosít

LEKI KHUMBU TÚRABOT

túra közben.

A háromrészes AntiShock ütéscsillapítással ellátott túrabot segít abban,
hogy túrázás közben megóvjuk
ízületeinket, ráadásul kényelmes és

COLUMBIA SHIFT
OUTDRY MID TÚRACIPŐ

biztonságos haladást biztosít nehéz
terepen, akár nagy hátizsákkal is.

Egy modell, amely sokoldalú igényeket fed le, hiszen
egyszerre funkcionális és stílusos, városi és outdoor
környezetben is. Magas szárú, vízhatlan textil felsőrésze remek szellőzést és teljes vízállóságot garantál.

FOTÓ: HARGITAY OLIVÉR
STYLING: SCHREITER LILLA

MUND ALTAI TÚRAZOKNI
Teljes kényelmet biztosít a túrázások széles skálájához, a hegymászástól a Himalája meghódításán keresztül a tóparti sétáig.
Kétrétegű, dupla szövésű, extra talppárnák, lapos varratok és
Stay-Dry technológia fokozza a komfortot.

COLUMBIA SILVER RIDGE
CARGO ZSEBES SORT

COLUMBIA SPLASH
A LITTLE II DZSEKI
Többfunkciós, vízhatlan és légáteresztő esőkabát, amely nem engedi be

THE NORTH FACE EXPLORE FUSEBOX
HÁTIZSÁK (14 L)

A klasszikus női túrasort, amelybe nem gond, ha beleizzadsz,

a csapadékot, viszont a test kipárolgását szabadon ereszti. Tépőzáras

Állítható, párnázott vállpántjai, valamint a szintén párnázott hátpanel teszi igazán kényelmessé a hátizsákot,

ráadásul gyorsan is szárad. Gumis derékpanelek és fit szabás

mandzsetta és nagy méretű kapucni
teszi praktikussá.

amelyet a mindent elnyelő rekeszeken túl mellheveder
és felszerelésrögzítő hurkok tesznek praktikussá.

segíti a könnyed mozgást.
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HIRDETÉSI ÁRAK ÉS MÉRETEK:
Felület

Méretek (mm)

Ár

1/1

vágott: 210x297 mm

kifutó: 220x307 mm

tükör: 185x265 mm

4190 EUR+VAT

2/1

vágott: 420x297 mm

kifutó: 430x307 mm

tükör: 400x265 mm

6160 EUR+VAT

1/2 fekvő

vágott: 210x146 mm

kifutó: 220x156 mm

tükör: 185x130 mm

2335 EUR+VAT
1097 EUR+VAT

1/4
B2

vágott: 210x297 mm

kifutó: 220x307

tükör: 185x265 mm

5035 EUR+VAT

B3

vágott: 210x297 mm

kifutó: 220x307

tükör: 185x265 mm

4473 EUR+VAT

B4

vágott: 210x297 mm

kifutó: 220x307

tükör: 185x265 mm

5316 EUR+VAT

A MAGAZIN PARAMÉTEREI

HIRDETÉSI PARAMÉTEREK

Terjedelem: 48+4 színes oldal
Méret: 210 × 297 mm (A/4)
Papírminőség: borító - 170 g, belív - 90 g-os
fényes műnyomó
Nyomtatás: rotációs

Hirdetési anyagleadás: jpg, tif, 300 dpi, CMYK,
proof színminták
Rácssűrűség: 60

MEGJELENÉSEK:
Lapszám

Megjelenés

Megrendelés

Anyagleadás

Július

2020. 07. 01.

2020. 05. 29.

2020. 06. 08.

Szeptember

2020. 09. 01

2020. 07. 27.

2020. 08. 10.

November

2020. 11. 01.

2020. 09. 25.

2020. 10. 09.

HG Media / 1024 Budapest, Margit krt. 5/A, III/1. / Telefon: +36 20 320 3919
E-mail: hirdetes@kodmedia.hu
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