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Резиденшъл Парк София’s

News
Happy New Year!
Какво ново?
Коледно парти 2012г.
Дентален център “Свети
Антипа” отвори врати.
Ресторант в София Парк.
Спортен център “Спарк”.

КОЛЕДНО

ПАРТИ

На 15‐ти декември се

греяно вино и коледни

6.Рая Петкова‐кв.11

състоя Коледното парти на

вкусотии. Новородените

7.Антон Ташев ‐ кв.14

жк.София Парк. По

деца на 2012г. получиха

8.Катерина Берова ‐ кв.13

традиция деца и родители

юбилейни монети за

Пожелаваме им здраве и

украсиха заедно своето

спомен от тяхната първа

Коледно дърво, танцуваха

Коледа у дома. А ето и кои

и се забавляваха, като

са те:

пребориха студа с

1.Вяра Пулева, кв.12

Винетка от офисите на

раздадените им от екипа

Български пощи.

на “Резиденшъл Парк
София”ЕООД шалчета,

.Ресторант
в София Парк
“Резиденшъл Парк София”

ЕООД вече има свой клиент
за помещение в Търговската
зона, Сгр.16В, партер,
където скоро започват
работите по изграждането
на ресторант.
Предприемчивите клиенти
са пълни с идеи и амбиция,
така че очакваме един
класен ресторант с уютна
атмосфера и добра кухня!
Дали пък няма да
посрещнем Новата 2014‐та
именно там...?

както и с топли чайове,

2.Божидара Попова‐кв.13

2012

щуро и безгрижно детство,
а на всички вас, жителите
на София Парк, желаем
щастлива и успешна 2013‐

3.Ваяна Ламбева—кв.13

та година, изпълнена с

4.Цветозар Бангачев –кв.14

много усмивки и сбъднати

5.Ева Илиева—кв.14

мечти!

Дентален център „Свети Антипа“ отвори врати
В Сгр.16Д в Търговската

професионализъм. Каби‐

профилактични прегледи и

зона на жк.София Парк

нетът разполага с

всички дейности, свързани

Екипът на „Свети
Антипа“ ще разсее страха и

отвори врати новият

рентгенов апарат за

с грижата за добра устна

притесненията от вашия

стоматологичен център на

панорамни зъбни снимки,

хигиена, коригиране на

стоматолог и ще ви осигури

д‐р Вяра Попова. В него

както и с материали и

вредни навици и лечебната

комфорт и удобство.

работят още д‐р Гамев‐

технологии от най‐ново

ортодонтска

поколение, чрез които се

Повече информация

хирург и д‐р Талалаева‐

миогимнастика на децата

можете да получите на тел:

детски стоматолог.

извършват широк диапазон

ще бъде безплатна.

02/482 86 24 и 0888 196 876.

Дългогодишният опит на
екипа показва, че само
добрата връзка и доверие
между пациент и лекар
могат да доведат до
желаните резултати.

от услуги, свързани с
денталната профилактика и
лечение. През новата
година предстои и
сключване на договор със
здравната каса.

Затова от дентален център

Децата в центъра ще бъдат

„Свети
Антипа“ са инвестирали в

диспансеризирани, което

своята висока

и профилактика,

квалификация, модерно

отговаряща на съответната

оборудване и

възраст. Периодичните

Спортен комплекс

баня, джакузи, фитнес

можете да избирате

Уважаеми жители на София

“Спарк”вече е

зала, спортна зала, масажи.

измежду персонални и

Парк, напомняме ви, че едно

Също така ще има кафе и

групови тренировки,

въведен в експлоатация и

протеинов бар. Ще се

фитнес, плуване, танци,

планира своето откриване

предлагат карти за

йога и канго джъмп .

Български пощи. Можете да

през февруари.Комплексът

еднократно посещение, за

Съвсем скоро се очаква да

посетите техния офис в

ще предлага басейн с

10 посещения, месечни, 3,6

стартира официална

Търговската зона жк.София

морска сол, сауна, парна

и 12‐месечни. Всички вие

интернет‐страница, а към

включва ранна диагностика

момента за повече

от местата, където можете
да закупите винетни стикери
за 2013г., са офисите на

Парк и да закупите своята
винетка тук, спестявайки
време и чакане.

информация можете да се
обръщате към Г‐н Пламен
Гълъбов на тел:
0898696917 или да
посетите комплекса всеки
делничен ден от 9:00ч до
17:00ч.
Очаквайте следващия брой
през април!

