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PÄRNUSSE 

PUHKAMA!

Hellitame oma kliente

eestimaise spaapuhkusega

Pärnu uusimas hotellis.

Vaata täpsemalt pöördel!



Puhkusepakett sisaldab:
• 2 ööd majutust kahekohalises superior rõduga toas 
• Terve tund soonetasumist ehk iidset Eesti massaaži sinule ja su kaaslasele
• 2 buffet-hommikusööki hotelli restoranis NOOT
• Piiramatut uue SPA & SAUNA spaamõnude nautimist kogu hotellis viibimise aja
• Tasuta Wifit kogu hotellis, parkimist hotelli parklas vastavalt kohtade saadavusele
• Hommikumantlid ja sussid mõlemale külalisele ning Häädemeeste pudelivesi

PÄRNUSSE PUHKAMA!*

K – P / 9. – 13.12.2015
K–P / 9.–13.12.2015

*Hinnapeo ajal 9.-13.12.2015 väljastame 
Viimsi Kaubanduskeskuses sooritatud 
ostude eest loosikuponge. Kupongid palume 
postitada I korrusel asuvasse loosikasti. 

Tutvu kampaania tingimustega 
viimsikaubanduskeskus.ee 

Hellitame oma kliente eestimaise
spaapuhkusega Pärnu uusimas hotellis.

Ostes Hinnapeo ajal vähemalt 20 euro eest, 
võid võita ESTONIA Resort Hotel & Spa kinkekaardi kahele 
väärtuses 468 eurot. Loosi läheb 3 kinkekaarti!



HINNAPEO HINNAüllAtusEd
9.-13. detsember

Piltidel on illustreeriv tähendus
Фотографии имеют иллюстрирующее значение

1.09
tavahind 1.69

0.89
tavahind 1.29

9.90
tavahind 12.50

7.95
tavahind 15.85

Saaremaa  
lihaveise praetükk
kg

Vikerforellifilee
jahutatud 
kg

Õun Golden
kg

Grüne Fee  
Frillise salat kiles
1 tk

-31%

-50%-21%

-36%



Pakkumised kehtivad 9. – 13.12.2015 või kuni kaupa jätkub 
Предложение действительно 9. – 13.12.2015 или пока хватит товара

Delice kevadrullid 
tšilli kastmega
150 g

1.29
tavahind 1.50 / kg 8.60

Tere glasuurkohuke
jõhvika 
5 x 43 g

1.15
tavahind 1.85 // tk 0.23 / kg 5.35

Delice Caesari salat 
kanaga
kg

9.90
tavahind 10.90 

Saaremaa Hollandi 
Leibjuust
viilutatud 
500 g

1.89
tavahind 4.61 / kg 3.78

Corte Buona  
Antipasto Italiano
150 g

3.99
tavahind 5.50 / kg 26.60

Sushi Event sushi
Philadelphia, California 
kg

10.90
tavahind 11.90 

Sinimerekarbid
elusad 
kg

3.89
tavahind 7.90 

-59%-38%

-27%

-51%

PÄEVA- 
PAKKUMINE 

10.−  13.
detsember



Piltidel on illustreeriv tähendus
Фотографии имеют иллюстрирующее значение

1.99
tavahind 2.68 / L 2.65

29.99
L 39.99

Havi lauaküünal
8 x 16 cm 
80 h 
1 tk

4.99
L 7.13

Zewa Wisch&Weg 
Sparblatt  
majapidamispaber
2-kihiline, poolleht 
4 rulli

Lindvall’s Premium  
filtrikohv
500 g

6.99
tavahind 8.95 / kg 13.98

Ben&Jerry´s jäätis
Chocolate Fudge Brownie, 
Cookie Dough 
150 ml

2.39
tavahind 2.99 / L 15.93

Oreo küpsised
vaniljekreemiga 
110 g

0.99
tavahind 1.49 / kg 9.00

7.79
tavahind 9.95

1.99
tavahind 3.99 / rull 0.50

Prantsusmaa  
Mumm Cordon Rouge  
kaitstud päritolunimetusega  
kvaliteetvahuvein
75 cl

Vana Tallinn glögi
12% 
70 cl

Disney Printsess,  
Frozen ja Autod 
vahujook
75 cl

    Tähelepanu! Tegem
ist on alkoholiga. A

lkohol võib kahjustada Teie tervist!

-34%-20%

-26%

-22% -50%

-22%



Pizzakiosk on hõrgutavaid ja suussulavaid 

pannipitsasid tänaseks pakkunud juba 

üle 10-ne aasta. Kvaliteeti hindavaid suuri 

ja väikeseid pitsasõpru rõõmustatakse 

tänaseks üle Eesti 25 kioskis.

On pannipizza aeg!

Menüü on kättesaadav aadressil www.pizzakiosk.ee

Pitsakioski hõrgutavast pitsamenüüst leiab 

27 erineva rikkaliku kattega pannipitsat. Kõik 

pitsad valmivad kogenud pitsameistrite käte 

all ning vaid parimast ja kvaliteetseimast 

toorainest.

Suure pannipitsa ostjale tasuta 

meeleparane 0,5 L karaStuSjOOk!
9.kuni 13.detsembrini

Viimsi pizzakiosk  
taasavatud!



Pakume sushit kohapeal ja kaasa ostmiseks!
Lisaks sushile saab meie kauplusest osta kaasa erinevaid  

aasiahõngulisi tooteid maitsvate roogade valmistamiseks.

Iga päev pakkumises päevasushi 4.90 8 ampsu

JaapaniMaitsed.ee
Too Jaapani toit oma koju

PARIM SUSHI MEILT!

8 ampsu komplektis
• Sinmin-grillitud kana, porgand, toorjuust, karri 

• Hiro maki- lõhe, kurk, toorjuust, teriyakikaste

• California- lumekrabi, toorjuust,  
   roheline salat, lendkalamari

Tiigerkrevetid –  
kooritud, toored  19.- /kg

Thai Pride 
maitsepastad 

Hinnapeo pakkumised 9.-13.12

2.90 
purk

19.- 
kg

5.- 
komplekt

Tule tutvu meie uue menüüga! tellimine@jaapanimaitsed.ee või helista 58 444 745



Pakkumised kehtivad 9. – 13.12.2015www.rosalind.ee

KÕIK kaubad väHemalt  

–20%
eI lISaNdu klIeNdIkaaRdI Ja muude  SOOduSkaaRtIde SOOduStuS!

AsuMe uues kohAs!



Viimsi keskuse II korrus
E-R kell 10.00-20.00

L kell 10.00-18.00

tel 6 237 568

15 eurot
www.viimsiilusalong.ee

juuksur

kosmeetik

maniküür

pediküür

lähedasele
PooLEtunnInE
LaaVakIVIdEga
sELjamassaaz

detsembrikuus
Kingi



e s c a n d e l l e
rõivad • jalanõud • aksessuaarid

Paris, London, Istanbul, Milano

Tee parim ost meilt!

Viimsi Kaubanduskeskuse II korrusel
Jälle 

saabub
jõuluaeg

Valik naisteriideid

Avatud leiunurk

Saabusid müügile  
käsitsi kootud 
kaltsuvaibad

-50%



profeSSionAAlne mAke-up
päeva- ja õhtumeik • fantaasiameik • fotomeik • pruudimeik

nAAritsA  
ripsMe- 
pikendused

25€ 
(tavahind 35€)

paigaldus 30€
(tavahind 35€)

e s c a n d e l l e
rõivad • jalanõud • aksessuaarid

Paris, London, Istanbul, Milano

Asume 2. korrusel

escandelle
ilustuudio

jõulupakkumised

9. – 31. detsember

Escandelle



Asume Viimsi Kaubanduskeskuse 2. korrusel. Kauplus avatud:  e–R 10 – 19, l 10 – 16

kõik vajalik kudumiseks, heegeldamiseks, tikkimiseks, viltimiseks, 
ehete valmistamiseks ja rõivaste kaunistamiseks (litrid, pärlid ja 
swarovski kristallid). meil saab kohapeal valmistada ja tellida  
ehteid ning käsitööd.

Kõik valmisehted 
ja palju teisi häid pakkumisi

-20%



Fashion
Võtame vastu uusi ja 
vähekasutatud riideid.

ja palju muud.

Müügil uued 
brändiriided 
ja jalanõud

Kauplus asub  
Viimsi Kaubanduskeskuse 2. korrusel

Pood avatud

e–r 10.00 – 20.00
L–P 10.00 – 18.00

komisjonipood

Belissimo 





Viska omale noole- 
mänguga soodustus.

9. - 12.12

Puhas 
särk
Puhas 

tabamus
Võid säästa kuni

60%



Doppelherz toonik
Kingi lähedastele kahe südame jõud!

Doppelherz toonikut kasutatakse: närvisüsteemi ja südame-veresoonkonna 
varustamiseks tähtsate toitainetega tööst, isiklikust elust või füüsilisest 
aktiivsusest tingitud koormuse suurenemisel suurenenud vitamiinivajaduse 
korral.
Doppelherz Vital Tonicum sisaldab melissi, raua, magneesiumtsitraadi ja 
B-vitamiini ainulaadset kombinatsiooni, mis varustab närvisüsteemi ja 
südame-veresoonkonda oluliste toitainetega.
Alkoholi- ja suhkruvaba. Traditsiooniline Saksa toonik, valmistatud punase 
veini baasil.

-25%

Viimsi Keskuse Apteek

Lamberts C-vitamiinid

Lambertsi uue tehnoloogiaga C-vitamiinid tagavad 
õige ja vajaliku C-vitamiini koguse Sinu organismis. 
Leia endale sobilik C-vitamiin!

-20%

-20%

-20%

-20%

-25%

-20%

-20%

Bio-Selenium+Zinc
30 ja 90 tabletti

Puhas, orgaaniliselt seotud seleenipärm (SelenoPrecise) 
koos tsingi ja A-, B -, C- ja E- vitamiinidega.6

D vitamiin 25 µg

D3 vitamiini väikesed õlikapslid
D3 - kolekaltsiferool oliivõli kapslites
D3 on rasvlahustuv vitamiin, mille tõttu
on õlikapslid suurepärase imendumisega.

-20%

Sooduspakkumised kehtivad 9.-13.12.2015 

YA Viimsi Apteek
Randvere tee 6, Viimsi 74001

telefon: 600 0495
e-mail: viimsi@ya.ee 

Avatud 

E-R 10-20, L-P 10-17







Renault soovitab



FÄTIRENT

PIRITA HAWAII EXPRESSPIRITA HAWAII EXPRESS

10€  
päev
NB! Rendihinnale lisandub deposiit 300€ sularahas või 
maksekaardiga, mille firma tagastab rendi lõppemisel.

Pirita tee 102, Tallinn Tel. 534 43777 www.hawaii.ee


