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Модерната живопис влезе в Arte Spa&Park Hotel във...

Коремно напълняване?
Избави се от стърчащия корем.
Убеди се колко е лесно!

Красив Бюст без
Операции!
Използвай Този Крем и
Уголеми Размера на Бюста си с
2 Чашки Само за 14 Дни!
Сдобийте се с Бразилско
Дупе
и Изящни Форми Без
Манипулации. Този Метод
Наистина Действа!

Точно на 17 февруари 2017 г. художникът Васил Тенев подреди 17 платна в новото бижу на Велинград Arte Spa&Park Hotel. Така уикендът постави началото на артфорума, събрал гости от туристическия
бранш, артисти, художници, бизнесмени и политици. С него Аrte Spa&Park Hotel отвори своите врати за

МАЛКИ ОБЯВИ

съвременното изкуство.
"ПиК-Ко" търси складов
„С това събитие започваме серия от изложби - организирани от пловдивската галерия А+gallery и
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представени в Arte Spa&Park Hotel, каза артдиректорът Алек Александров. Нещо повече, очакваме
нашите творчески срещи да се превърнат в традиция. Това е добра възможност за съвременните

Пласьор на стоки

български автори.” Прощъпалника на тази инициатива постави художникът Васил Тенев, който показа
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17 картини - абстрактна живопис, изпълнени в характерния му стил, съчетание от дърво, метал, колаж и
релеф. Ценители и гости на хотела оцениха изчистения стил на автора. Специално за събитието във

Хотел в район

Велинград пристигнаха председателят на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
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Благой Рагин, Надал и Мадлен Алгафари, бизнес дамата Мая Цакова и Владимир Чугунов - руски
туроператор. Пред тях домакините разказаха за идеята си и в бъдеще Arte Spa&Park Hotel да събира

Ресторанти "Ривиера" търсят

ценителите на изкуството на културни срещи, артсъбития, театрални постановки или търгове за
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произведения на изкуството. Така, подобно на името си „арте” (итал.) - изкуство, хотелът ще стане
пресечна точка за творчески срещи на автори и меценати. ”Хубавите новини през последните 12 години
все са идвали от Велинград” - обобщи шефът на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Пицари/ки може и
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Благой Рагин. А сега туризмът ни има своята нова перла и тя е отново тук, в СПА столицата ни."
Arte Spa&Park Hotel е новата петзвездна приказка на инвеститора Христо Томов. Разположен в
подножието на гората, сред уникалната природа на Родопа планина, той бързо ще ви грабне с кокетния
си алпийски стил. Всичко, сътворено тук, не е случайно. То е плод на концепция, която предоставя
различие, качество, идентичност и звук - от архитектурата и интериора, през удоволствието от СПА
процедурите и изисканата храна, до картините, книгите и кокетните стаи. “Красотата е навсякъде, просто
я открийте чрез сетивата си - подканят от екипа на хотела, - след това се потопете в изкуството. При нас,
освен да му се насладите, вие може да го притежавате.”
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Меко приземяване с парапланер край
лифта в Сопот
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ХОРОСКОП

ИЗБРАНА ГАЛЕРИЯ

Коледно настроение в "Капана"
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Вестник Марица - Пл…
38 272 харесвания
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