
Talán már a nagyszüleink is tud-
ták, hogy a munkának és a pihe-
nésnek kéz a kézben kell járnia: a 
hajnalban kezdődő tevékenység 
után nyugodt környezetben, bé-
kességben zárták a napot, hogy 
az újjal új útra indulhassanak.

Ön mit tesz,
amikor úgy érzi, kiszállna?
Bár az elmúlt 50 évben a mun-

katempó még inkább fokozódott, 
megsokasodtak a kikapcsolódási 
lehetőségek is. Amikor azt érez-
zük, hogy kiszállnánk a minden-
napi robotolásból, a határidők szo-
rításából, végre feltöltődhetünk 
családunk, barátaink társaságában 
ízletes vacsorával, csendes, meg-
nyugtató zene mellett, egy békés 
környezetben. Arra van időnk, 
amire szakítunk – szokták mon-
dogatni. 

Becze Máthé Gyöngyvér étte-
remvezetőként, családanyaként és 
feleségként pontosan tudta, mit je-
lent a mindennapokból való kiszál-
lás szabadsága: ez az érzés ihlette őt 
a Club 30+ megálmodásában. Egy 
igazán „5Bés” hely, ahol odafigyel-
nek ránk, ahol baráti társaságban, 
stílusos, megnyugtató környezetben 
zökkenhetünk ki a hétköznapokból. 

 
Mitől lesz igazán
„5Bés” egy hely?
Íme 5 olyan jelző, amely egy ki-

kapcsolódásra, pihenésre alkalmas 
hely sajátja kell hogy legyen: Benső-
séges; Bizalmas; Barátságos; Békés; 
Briliáns.

– Olyan emberek számára ál-
modtuk meg a Club 30+-ot, akik 
odafigyelésre, igényes körülmé-
nyekre vágynak, akiknek fontos, 
hogy kedves kiszolgálásban része-
süljenek. Egy olyan hely, ahol a 
vendég mosolya a legfontosabb, és 
ami a mai világban szűkösre mért 
pénztárcájának is megfelel – fog-
lalta össze az újonnan nyílt klub 
megszületésének legfőbb okait 
a Club 30+ vezetője. A Hargita 
Vendégváró átvarázsolt kistermé-
ben kialakított helyiség már a belé-

pés pillanatában árulkodó: ottho-
nos, barátságos, stílusos, kellemes. 
Egyszóval: valami más. 

– Egy kedves vendégünk távo-
záskor csak annyit mondott, úgy 
érezte magát a Club 30+-ban, mint-
ha otthon lenne. Igazán érezni lehet 
a meghittséget – fűzte hozzá a klub-
vezető. 

Válasz a „Hová menjünk,
és miért pont oda?”
kérdésekre
Az otthon érzését sugallja a he-

lyiség kandallója, amelyben látni a 
tűz lángolását, hallani pattogását, 
érezni melegét. A tűzhely mellett 
pedig akár a gyermekkorunkig is 
visszalopakodhatunk a többféle 
játéklehetőséget kínáló asztalok 
fölött, hiszen a sakktábla pillana-
tok alatt malmozásra, táblézásra 
vagy épp amőbázásra alkalmas fe-
lületté alakítható. Sőt, a póker sze-
relmesei is elmerülhetnek a fejtörő 
kártyajátékban az annak megfelelő 
asztalnál. 

A Club 30+ a kulináris külön-
legességek otthona is, aperitifként 
választhatják a lazactatárt, a ház 
specialitását, de akár a fűszerva-
jas pirítóst is, folytatásként pe-
dig megkóstolhatják az egyetlen 

kapucsínót, ami nem kávéból ké-
szül: a szarvasgombás kapucsínó 
igazi gasztronómiai felüdülés a 
gombalevesek prérijén. 

A számtalan különleges fo-
gás közül választhatnak ínyenc-
séget, mint például a kacsamáj 
karamellizált lilakáposztával és 
roston sült almával. Továbbá bát-
ran ajánljuk a Csokitüneményt 
ebéd vagy vacsora után, kávé előtt 
vagy után, és akkor is, ha csak meg-
kívántak valami finomat. 

– Egyik barátunk, aki igazán 
ínyenc, úgy fogalmazott, hogy 
a teljes menü nagyon finom, de 
első helyezett, a desszertek hőse a 
Csokitünemény – mesélte moso-
lyogva Becze Máthé Gyöngyvér. Az 
itallapon többféle különleges (ma-
gyar, francia, chilei, olasz) és ismert 
bor közül választhatnak, ízelítőként 
pedig ki ne hagyják a Club 30+ kok-
télpálinkáját, ami egy igazi édes-pi-
káns ízvilág!

Nem véletlenül mondják, hogy 
a zene a lelket melengeti, a jó muzsi-
ka pedig életet önt belénk: keddtől 
szombatig igazi 30+-os zenével vár-
ják a vendégeket az új klubban.  

Eddig minden nagyon szép, de 
feltevődik a kérdés: cigarettafüs-
tös-e a hely? Igazuk van, a szóra-

kozóhelyek egyik legbosszantóbb 
velejárója a cigarettafüst. Ott-tar-
tózkodásunk következménye pedig 
a cigarettafüst-szagú ruha, kabát. 
Bár egyre több európai uniós tagál-
lamban betiltják a nyilvános helyen 
történő dohányzást, Romániában 
egyelőre bizonyos kikötésekkel 
bár, de engedélyezett. A füstszagú 
ruha problémájának úgy igyekezett 
elejét venni a Club 30+, hogy egy 
speciális technológiával működő 
füstelszívó rendszert épített be a 
helyiség mennyezetébe, amely az 
elhasznált, füstös levegőt kiszívja és 
megszűri. Ezt követően pumpálja 
vissza a friss, de nem hideg levegőt a 
helyiségbe, úgy, hogy a kellemetlen 
szagok távol maradjanak. 

Ha úgy érzi, hogy kiszállna,
tegye is meg!
A pihenésre, kikapcsolódásra, 

tartalmas szórakozásra mindenki-
nek szüksége van. Beláthatjuk vagy 
letagadhatjuk, de azért igaz. Nem-
csak a célokra kell koncentrálnunk, 
hanem magára az útra is, amelyen 
minden reggel elindulunk, azonban 
ehhez kiegyensúlyozott életmódra, 
a kiégést elkerülendő, igazi feltöl-
tődési alkalmakra van szükségünk: 
egy jó beszélgetésre, egy ízletes 

vacsorára, egy korty finom borra, 
kellemes zenére és egy bensőséges, 
bizalmas, barátságos, békés, briliáns 
helyre – egy igazán 5Bés helyre. 

A Club 30+ a Hargita Ven-
dégváró átvarázsolt kistermében 
keddtől szombatig, déli 12 órától 
tart nyitva. Asztalt foglalni a 0745– 
138815-ös telefonszámon lehet. A 
klub kibérelhető különböző ren-
dezvényekre, de a ház által szerve-
zett eseményekre Ön is meghívott! 
Ezekről a Facebook közösségi oldal 
Club 30+ oldalán, a www.nemtv.ro 
eseménymegosztó portálon, illetve 
az újságok hasábjain értesülhet. 

Ha néha Ön is úgy érzi, hogy 
bárcsak, bármikor, bárhogyan, bár-
kivel kiszállhatna, tegye meg egy 
igazán 5Bés helyen. Legyen a Club 
30+ vendége bármikor, bárhogyan, 
bárkivel, bárhogy dönt... (x)
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hirdetések

Egy igazán 5Bés hely, amiért érdemes kiszállni!


