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Poczujcie z nami powiew świeżości, pokochajcie wybrane przez nas trendy – to czas, aby 
rozkwitnąć, uwodzić swoim blaskiem! Zabieramy Was w podróż nie tylko modowymi 
i urodowymi ścieżkami pełnymi ekscytujących nowości. Przestawiamy Wam również 

niebanalne smaki i najważniejsze wydarzenia kulturalne. Zmieniają się nie tylko trendy. Staramy 
się nieustannie poszerzać ofertę o kolejne ciekawe miejsca i odświeżać wizerunek.  

Od teraz Centrum Handlowe Klif  to Galeria Klif  – niezmiennie w pogoni za najlepszą 
jakością i wyjątkową atmosferą, którą chcemy dzielić się właśnie z Wami!

Do zobaczenia w Klifie!

Spring is finally here and it’s time to give your wardrobe some fresh air with the 
help of  our selected trends. Be sure to get yourself  an amazing radiant look to 

match the new season! We’re taking you on a journey – apart from all the latest in 
fashion and beauty, we’ll treat you to exotic tastes and hot culinary events. But it’s 
not just the trends that are changing. We strive to constantly update our offer and 
surprise with new exciting ideas. With this in mind, we’re transforming to Galeria 

Klif  – all for the sake of  unmatched product quality and shopping experience, 
which we want to share with you!

See you at Klif!

Spring Style Gallery
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oCo nowego w Galerii Klif  na wiosnę? Świeża dawka polskiej mody  
w najlepszym wydaniu, czyli otwarcie salonu marki Monnari, w któ-
rym znajdziecie świetne dzianiny, klasyczne spódnice i marynarki,  
a także niebanalną galanterię. Nie możecie pominąć też nowego bu-
tiku Made in M z ofertą od najlepszych światowych marek, takich 
jak m.in. Pennyblack, iBlues czy Furla. Z kolei salon włoskiej mar-
ki Patrizia Pepe, tak uwielbianej za jakość, odważne kolory i zwie-
rzęce motywy – w nowej odsłonie i lokalizacji. Na naszej mapie po-
jawi się wkrótce znany multibrand Royal Collection, który oferuje 
najwyższą jakość od cenionych marek premium, takich jak m.in. 
Hugo Boss, Lerros, Marlboro Classic, Fraternity. Wyróżniają-
cych się najlepszym wzornictwem butów polskiej marki Primamo-
da również szukajcie w nowym miejscu na naszej mapie. Stylowych 
mężczyzn zapraszamy do nowego multibrandu Henry Moor po 
modne ubrania i dodatki. A fanów sportu, a także ubrań i sporto-
wych gadżetów w wersji de luxe bez wątpienia ucieszy pojawienie się 
w naszej Galerii salonu S’portofino. Charakternych okularów szu-
kajcie zaś w nowo otwartym butiku Optical Christex, gdzie trój-
miejski rodowód spotyka się z najlepszymi markami optycznymi 
świata. Szeroki wybór mebli i odświeżających domowy wystrój akce-
soriów znajdziecie jak zawsze w BBHome, które wiosną też zmieni-
ło lokalizację. A po wyjątkowe mieszanki herbat i inne pyszności dla 
kubków smakowych wpadnijcie do sklepu Czas na Herbatę – to 
nowe miejsce, które bez wątpienia pokochacie. 

What’s new to see and find at Klif  House of  Fashion in spring?  
A fresh dose of  Polish fashion at its best, i.e. the opening of   
a Monnari store, which offers fantastic fabrics, classic dresses and 
women’s suit jackets, as well as unique accessories. You can not miss 
the new Made in M boutique with an offer from the world’s best 
brands, such as Pennyblack, iBlues or Furla. Italian brand Patrizia 
Pepe, which is renowned for its quality, bold colors and animal mo-
tives, has relaunched in a new location. Royal Collection, a popular 
multi-brand store, will also join our ranks to offer the highest quality 
fashions from valued premium brands, such as Hugo Boss, Lerros, 
Marlboro Classic, Fraternity. Polish brand Primamoda, charac-
teristic for the best footwear designs also has found new digs. Stylish 
are sure to find fashionable men’s wear and accessories at the new 

Wiosenny sezon upłynie pod znakiem 
zachwycających premier, nowych odsłon  
i wielu niespodzianek.

The spring season will be marked by enthralling 
premières, new looks and many surprises.

New Brands

Henry Moor multi-brand store. Fans of  sports, high-end sports 
clothing and gadgets will be delighted to hear that S’portofino has 
opened at Klif. Distinguishing eyewear can be found at the new-
ly-opened Optical Christex boutique – where Tri-City origins meet 
the world’s best brands. A wide selection of  furniture and home ac-
cessories awaits, as always, at BBHome, which will also move to  
a new location with the coming of  spring. For those looking for ex-
ceptional tea blends and other delicacies, the Czas na Herbatę tea 
store has opened up – a new place you will love for sure.



Partnerzy/Partners:

Pakiet
konsultacji
POCZUJ SIĘ WYJĄTKOWO

Consultation 
package

Już dziś zarezerwuj wizytę  
u naszych stylistek i skorzystaj  

z wyjątkowej oferty przygotowanej 
przez Partnerów akcji. 

Zapisy w Punkcie Informacyjnym 
lub na stronie klif.pl 

Book an appointment with  
our stylist and use the unique offers  
prepared by our partners. Sign up  

at the Information Point or at klif.pl.
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Przez żołądek do serca! Zapraszamy Was nie tylko na stylowe zakupy, lecz 
także na przygodę z wiosennym menu w naszej nowej strefie restauracyjnej.

The way to the heart is through the stomach! While you’re shopping for style, 
don’t miss the chance to visit our new food court and try their spring menus.

A Taste of Spring

Po pierwsze – najwyższa jakość i świeżość. Po drugie – bogata oferta 
pełna dań z każdego zakątka świata. To gwarantuje, że każdego dnia  
w naszej strefie restauracyjnej odkryjecie nowe kulinarne rejony, a Wa-
sze kubeczki smakowe nie będą się nudzić. Szukając kuchni europej-
skiej z elementami kuchni świata, zajrzyjcie do restauracji Olimp opie-
rającej się na idei fast casual dining, gdzie sami komponujemy nasz 
posiłek z mnóstwa dostępnych składników w ujednoliconej cenie za 
100 g jedzenia. Olimp stawia zawsze na sezonowe składniki, w miarę 
możliwości od lokalnych dostawców. Orientalne smaki to domena re-
stauracji Silver Dragon, gdzie znajdziemy tradycyjne dania kuchni 
wietnamskiej i tajskiej. Przyciągną nas tam niezapomniane potrawy 
pachnące kafirem i trawą cytrynową. Jeśli zaś potrzebujemy szybkiego 
zastrzyku energii, najlepszym wyborem będzie Na zdrowie! Fresh, 
czyli bar serwujący soki na bazie świeżo wyciskanych owoców i warzyw 
oraz fit sałatki. Wszystko przygotowywane jest na miejscu indywidual-
nie dla każdego klienta, co gwarantuje najwyższą świeżość. Warto 
wpaść tutaj również na zdrowe śniadanie czy pyszny lunch. Na naszej 
mapie smaków znajdziecie również House of  Protein. Domeną tej 
restauracji jest połączenie zdrowych, zbilansowanych posiłków i wy-
szukanych smaków. W ofercie zarówno dania mięsne, jak i wegetariań-
skie oraz desery, na które można się skusić bez wyrzutów sumienia, bo 
są odżywcze i zdrowe.

Made using only top quality and fresh ingredients, the dishes cater to 
the widest possible range of  tastes, including cuisines from every part 
of  the world. This way, you are guaranteed to discover something new 
at our food court on any given day and make sure your taste buds enjoy 
the ride. If  you prefer European cuisine with a global twist, drop by at 
Olimp, a fast-casual dining restaurant where you get to pick the con-
tents of  your plate from among an almost infinite selection, all at a flat 
price for each 100 grams. Olimp always seeks out seasonal ingredients 
supplied by local producers. For those who enjoy the tastes of  the 
Orient, the Silver Dragon restaurant serves traditional Vietnamese 
and Thai dishes. The smell of  the mouth-watering aromas of  kaffir 
lime and lemongrass is a sure sign that you are headed in the right di-
rection. On the other hand, if  what you’re looking for is a quick surge 
of  energy, your best bet is Na Zdrowie! Fresh, a bar that serves 
freshly squeezed fruit and vegetable juices and fit salad, which are 

made fresh on the spot, individually for each customer, ensuring the 
highest quality and freshness. It’s also the place to go for a healthy 
breakfast or a delicious lunch. Last but not least, be sure to check out 
the House of  Protein, a restaurant serving a selection of  healthy, 
balanced dishes that also taste great, including meat, vegetarian and 
desserts, which you can indulge in without guilt, owing to their nour-
ishing and dietary qualities.



KARTA PODARUNKOWA
Podaruj możliwości

GIFT CARD

Give possibilities

karta_85x55_podarunkowa_Gdynia.indd   1
10/08/15   16:12

karta_85x55_podarunkowa_Gdynia.indd   1
10/08/15   16:12

Zakup w Punkcie Informacyjnym i na klif.pl
Buy at Information Point and at klif.pl

KG_Magazyn_karta_wiosna_2018_230x299.indd   1 2018-03-02   14:32:13



88

Spring 
Essential

Delikatne kwiaty, rozbielony róż, fiolet i zieleń. 
Sukienki i sandałki na szpilce – czuć wiosnę! 

Soft flowers, light pink and purple, green. Dresses and 
high-heel sandals welcome spring.

W nowy sezon wchodzimy z ożywczą 
lekkością i dziewczęcą radością – sym-
bolem tego są rozkwitające wzory  
i inne motywy zainspirowane naturą 
oraz pogodne kolory.

We enter the new season with light-
ness and girlish joy, symbolised by 
these flourishing patterns and other 
motives inspired by nature and bright 
colors.

Sw
ar

ov
sk

i

Ta
ra

nk
o

Yes
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Home & You
119 PLN

Apia
1899 PLN
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The Body Shop 39.90 PLN Guerlain/Sephora 265 PLN Maybelline/Rossmann 36.99 PLN Guerlain/Sephora 175 PLN

L’Oréal/Super-Pharm 65.99 PLN

Lancôme/Sephora  
od/from 319 PLN

Douglas 16.90 PLN

Phisician Formula/Douglas 67 PLN

Douglas 18 PLN

Rozkwitamy i oblewamy się pierwszymi 
nieśmiałymi rumieńcami, a nasza skóra 
kusząco błyszczy w wiosennym słońcu. 

Blushing

We bloom and blush for the first time after winter,  
and our skin glows temptingly in the spring sun.
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L’Occitane 169 PLN
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Asy asymetrii
Śmiałe, nieoczekiwane cięcia i wycięcia to 
znak rozpoznawczy wiosny. Odsłaniamy 

ramiona i nogi. Grzecznej symetrii mówimy 
zdecydowane: NIE.

Asymmetry Aces
Bold, unexpected tailoring is a telltale sign 
of  coming spring. We reveal our arms and 

legs, and definitely say no to neat symmetry.

Barwna wojowniczka
Żółty – kolor niczym upierzenie 
zadziornego ptaszka, który jest nie do 
przeoczenia. Dodaje energii i odwagi.  
Barwa mocy!

Meadowlark  
Yellow – a color like the feathers of  a feisty 
bird that just can’t be missed. It shares its 
energy and courage. The color of  power!

Biała klasyka
Koszule wracają do gry. Połączenie 
elegancji i seksapilu. Nosimy nie tylko 
klasyczne koszule, ale i koszulowe suknie  
i sukienki oraz kombinezony.

White Classic
Shirts are back in the game. A combination 
of  elegance and sex appeal. Wear them as 
classic shirts, but also as shirt dresses and 
skirts as well as jumpsuits.
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SZYK SAFARI
Etniczne wzory, beże i zielenie 
zestawione z szykownymi 
fasonami nadają się świetnie 
do biura czy na spotkanie 
wieczorową porą.

SAFARI STYLE
Ethnic patterns, beiges and 
greens juxtaposed with stylish 
cuts are perfect to wear in the 
office or for an evening meeting.

MUST HAVE

AFRYKA W WYDANIU MIEJSKIM
Choć ten styl w mniejszym lub większym stopniu zawsze pojawia się  
w letnich miesiącach, to tym razem wysuwa się na prowadzenie  
i okazuje się bardzo miejski, a nie tylko wakacyjny. Klasyczne szorty, 
bermudy, lniane marynarki, naturalne kolory, takie jak np. spalonej 
słońcem ziemi czy khaki mają w sobie dużą dozę elegancji.

AFRICA CITY-EDYTION
Although this style – to a greater or lesser extent – always shows up 
in the summer months, this time it has taken the lead and turned out 
to be not only very city-like, and not only a summer thing. Classic 
shorts, bermuda pants, linen jackets, natural colors such as earth 
scorched by the tropical sun, or khaki, can be really elegant. 

STYLISTKA EWELINA RYDZYŃSKA
Wiosna 2018 to sezon powrotów i ciekawych 
kolorów. Asymetria, która pojawiła się na po-
czątku lat dwutysięcznych, znów daje o sobie 
znać. Do tego plisy, dzikie kwiaty, pastele. Te 
ostatnie mają potężną konkurencję w postaci 
fioletu czy słonecznego żółtego – warto go wy-
próbować, bo to barwa, która niczym uśmiech, 
potrafi rozpromienić i odjąć lat.

Spring 2018 is a season of  comebacks and interesting colors. Asym-
metry, which appeared in the early 2000s is increasingly prominent 
again. Add to that pleats, wildflowers and pastel colors. Pastels have 
major rivals in purple or sunny yellow - and sunny yellow is especially 
worth trying – like a smile it is a color that can light up your face and 
rejuvenate.

Krzykliwy żółty w mariażu z klasycznymi fasonami lub seksownymi sukniami, safari  
w mieście i asymetryczne cięcia. Na wybiegach eklektyzm rozpalający wyobraźnię.

Trends from the Catwalk
Flashy yellow combined with classic styles and sexy dresses, city-safari and asymmetric cuts.  

Imagination-capturing eclecticism reigns on the catwalks.

Emanuel Berg 459 PLN

Albert Riele/Apart od/from 
4040 PLNPinko 690 PLN

Furla/Made in M 1105 PLN
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Zdawałoby się, że konkurujące tej wiosny trendy należą do kategorii 
słodkich. Nic bardziej mylnego. Dziewczęce kwiatki zdobiące damski 
garnitur są nieco surowe, nieprzystępne. Po drugiej stronie niby też 
jasny przeciwnik – pastelowy fiolet z mocniejszymi akcentami, który 
również kusi swoją dwojaką naturą. Świetnie wygląda w towarzystwie 
garniturów czy sukienek szmizjerek – stworzonych wprost do biura. 
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Romantyczna łączka w połączeniu z chłodem bieli  
w wersji total look. Czy może intrygujący, 
nieoczywisty lila róż aż po mocny fiolet?

Trendy  
w opozycji

Patryzia Aryton 499 PLN

Marc Jacobs/Douglas  
od/from 315 PLN Max Mara 4979 PLN

Twin-Set/Charme Loves You  
980 PLN
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While it might seem that this spring’s trends are rather saccharine, noth-
ing could be further from the truth; the girlish flowers on a women’s 
suit slightly raw, inaccessible. In the opposing corner we have a seem-
ingly bright rival – pastel purple with stronger accents, which also 
tempts with its twofold nature. It looks great accompanied by suits  
or shirtdresses, which are perfect to wear in the office.
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Opposing 
Trends
A romantic meadow combined with cool white in  
a total look version. How about intriguing,  
non-obvious lilac pink turning into strong purple?

Bohoboco 1590 PLN

Max Mara 3249 PLN

H&M 129.90 PLN

Tous 959 PLN
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Interview with...

Patrycja Gardygajło’s professional portfolio is impressive.  
She works on the catwalks of Polish and international fashion 
designers, and her face could be seen on the cover of iconic 
„Vogue”. Despite all these successes, she still wants more.

Pracuje na wybiegach polskich i światowych 
projektantów mody, a  jej twarz zdobiła okładkę 
kultowego „Vogue’a”. I mimo wielu sukcesów 
ciągle ma ochotę na więcej.

Patrycja Gardygajło
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Zawodowe portfolio Patrycji Gardygajło robi wrażenie. Praca z nią 
to prawdziwa przyjemność. Tak jak rozmowa, dlatego sprawdźcie, co 
nam powiedziała!

Magazyn Klif: Jesteś światowej sławy modelką pracującą w wielu miejscach na 
świecie. Jak zaczęła się ta przygoda?
Patrycja Gardygajło: Trochę los, trochę szczęście. Nie planowałam 
zostać modelką, jednak często słyszałam, że powinnam spróbować. 
Kiedyś po prostu, trochę impulsywnie, postanowiłam wysłać swoje 
zdjęcia i nagle świat stanął dla mnie otworem. Teraz każde nowe za-
danie jest dla mnie przygodą, wyzwaniem, ale jest też wspaniałą zaba-
wą. Lubię ten pęd, podróże. Obecnie pracuję już 12 lat i szczerze 
powiem, że ciągle liczę na więcej.

MK: Na sesji zdjęciowej zakładasz na siebie wiele różnych stylizacji, ale w czym 
sama czujesz się najlepiej?
PG: Dużo podróżuję, nie mieszkam też w Polsce, a w Norwegii, bo 
lubię spokój, ciszę, naturalność. Jestem osobą bardzo stonowaną, 
więc jak tylko mogę wybieram jeansy 
i sweter. Lubię za to wieczorem 
ubrać się w jakąś piękną sukien-
kę, ale zawsze jest to klasyczny 
wybór. Lubię czerń i biel.

MK: Pod szyldem Klif  znajduje się 
wiele polskich i światowych domów 
mody. Jakich rodzimych projektantów 
cenisz najbardziej? 
PG: Magdalenę Butrym – to jest 
dość łatwy wybór, bo to moja 
ulubiona projektantka już od 
paru lat.

MK: Pamiętasz swoją pierwszą sesję 
dla nas? Jak ją wspominasz? 
PG: Jestem bardzo zadowolona 
z tej współpracy i muszę przy-
znać, że od samego początku pracowało mi się świetnie. Oczywiście 
pamiętam pierwszą sesję! Pracuję z marką Klif  już od ponad 2 lat – to 
aż 5 sesji wizerunkowych, więc jest to zdecydowany precedens, by 
móc współtworzyć wizerunek przez tak długi czas. Jest to dla mnie 
pewnego rodzaju osiągnięcie – skoro chcecie ze mną dalej pracować, 
znaczy, że bardzo dobrze wykonuję swoją pracę (śmiech). Dodatko-
wym plusem jest możliwość przyjazdu do Warszawy, mam tu sporo 
znajomych, których zawsze odwiedzam dzięki współpracy  
z Klifem!

MK: Ta sesja odbiega od looku, z którego Cię znamy. Szeroki uśmiech, pazur, 
radość zamiast powagi. Jak się z tym czujesz?
PG: To było duże wyzwanie, bo pokazujemy nie tylko wizerunek 
Klifa, ale też zupełnie nowy wizerunek Patrycji (śmiech). Mam dość 
ostre rysy twarzy i większość sesji, do których jestem wybierana, ma 
właśnie podkreślić te cechy. Tutaj pokazałam nową twarz, ale to nie 
tylko moja praca, ale też odpowiedni czas i miejsce oraz wspaniali 
ludzie. Znam się z Adasiem (fotograf) od lat i uwielbiam jego energię. 
Na sesji zawsze jest muzyka (śmiech). Cała ekipa jest młoda, otwarta  
i energiczna. 

Patrycja Gardygajło’s professional portfolio is quite impressive.  
Working with her is a true pleasure and so is talking to her. Check 
out what she told us! 

Klif  Magazine: You are a world-renowned model who works across the 
globe – but how did the adventure begin?
Patrycja Gardygajło: A pinch of  fate and a stroke of  luck! I ne-
ver intended to become a model, although I had often heard that  
I should give it a try. One day I just spontaneously sent my photos 
and suddenly the world opened up for me. Now every new goal is 
an adventure and a challenge, but first and foremost, it’s also gre-
at fun. I like travelling and adventure and although I’ve been do-
ing this for 12 years and I’m still looking forward to more.

KM: During photo sessions you try many styles of  clothing, but which makes 
you feel most comfortable?
PG. I travel a lot and don’t live in Poland, but in Norway, because  
I value peace, quiet and nature. I am a very toned-down person, 
so whenever I can, I choose jeans and a sweater. In the evening,  

I like wearing a beautiful dress, 
but it’s always one of  the clas-
sics. I love black and white.

KM: In Klif  there are many Polish 
and international fashion houses. 
Which Polish designers do you value 
the most? 
PG: Magdalena Butrym – that’s 
an easy choice because she’s 
been my favorite designer for 
a good few years.

KM: Do you remember your first 
session for us? What are your memo-
ries?
PG: I’m very satisfied with this 
cooperation and have to admit 

that from the very beginning the work was great – so of  course  
I remember the first session! I’ve been working with Klif  for over 
two years during which we have had as many as five image ses-
sions – it’s something of  a precedent to be working with a brand 
for such a long time. I view it as a kind of  achievement – if  you 
still want to cooperate with me, that must mean that I am doing 
my job well! An additional advantage is that I can come to War-
saw; I have a lot of  friends here who I always get to visit thanks 
to this cooperation with Klif !

KM: This session is different from the look we are all familiar with. We’ve 
got a wide smile instead of  a serious look. How do you feel about that?
PG: It was a big challenge as that’s presented not just a new image 
for Klif  but a new image for me! I have rather distinctive facial 
features, and the majority of  sessions that I’ve done usually un-
derlines them. Here I’ve shown my new face. But that’s not just 
my own work: it wouldn’t be possible if  the place and people 
weren’t right. I’ve known Adam (the photographer) for years, and 
I just love his energy. There’s always music and laughter during 
sessions. The entire team is young, open and energetic.

Backstage sesji 
wizerunkowej dla 

Galerii Klif

Backstage  
Klif Gallery 
photo shoot
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Najgorętsza para sezonu. Róż i czerwień.  
Zawsze razem, czy to w wydaniu  
klasycznym, disco czy sportowym.

Fashion 
Couple

The season’s hottest couple? Pink and red. Always 
together, be it classic, disco or sports edition.

Wydawałoby się, że to miłość niemożliwa. Dwa konkurujące 
ze sobą kolory tym razem połączyły siły, czego efektem jest 
bardzo odświeżający color blocking. Zarazem kobiecy  
i dziewczęcy. Delikatny i zdecydowany. Rozważny i roman-
tyczny. Okazuje się, że ten śmiały związek sprawdza się za-
równo w przypadku klasycznych garniturów, frywolnych su-
kienek, cekinowych topów, jak i dodatków. Możemy wybierać  
z gotowych zestawień lub odważnie bawić się tymi dwoma 
kolorami, tworząc z nich autorskie miksy.

It night seem they’re an impossible match, but this time the 
two rivals join forces to create a very refreshing color block-
ing look - feminine and girlish at the same time. Tenderness 
and resoluteness. Sense and sensibility. This bold blend 
works both for classic suits, frivolous dresses, sequinned 
tops and accessories. We can choose from ready-made sets 
as well as play with these two colors, creating our own mix-
es.

B
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1. Patrizia Pepe – 985 PLN, 2. Primamoda – 369 PLN, 
3. La Mania – 1790 PLN, 4. Pinko – 1290 PLN, 
5. Pinko – 1420 PLN, 6. Swarovski – 359 PLN,  

7. Apia – 1399 PLN, 8. Patrizia Pepe – 1285 PLN, 
9. Swarovski – 399 PLN, 10. Wittchen – 299 PLN, 

11. Sportmax/Max Mara – 2385 PLN
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1. W.Kruk – 499 PLN 
2. Robert Coin/Noble Place – 6565 PLN 
3. Jubiler Art – 759 PLN 
4. Swarovski – 599 PLN 
5. Dita Revoir/Optical Christex – 2790 PLN 
6. Swarovski – 399 PLN 
7. Pandora – 2362 PLN 
8. Calvin Klein/Jubiler Art – 449 PLN/szt./PC 
9. W.Kruk – 1290 PLN 
10. Maurise Lacroix/N.Nagel – 4600 PLN 

2.
4.

3.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Fantazyjne owady z kolorowych kamieni  
i szlachetne kruszce przenoszą nas w gorący 
tropikalny klimat…

Exotic Chic

Fantastic insects made of gems, and 
precious metals take us on a tropical trip.

1.
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1. Marciano Guess – 919 PLN, 2. Bizuu – 1090 PLN, 3. Czas na Herbatę – 13.90 PLN, 4. Emanuel Berg – 649 PLN, 5. Marella – 546 PLN,  
6. Primamoda – 469 PLN, 7. Charme – 1150 PLN, 8. Ryłko – 299.99 PLN, 9. MAX&Co. – 805 PLN, 10. Empik – 37,90 PLN

Pulsująca zieleń, słoneczny żółty, egzotyczne printy świetnie ożywią miejską szafę.

Green City Life
Pulsing green, sunny yellow and exotic prints are a great way to refresh the urban wardrobe.

6.

5.

2.

1. 3.

4.

7.

8.

10.

9.
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  1. H&M – 39.90 PLN, 2. H&M – 79.90 PLN, 3. Marciano Guess – od/from 289 PLN,   
4. Emanuel Berg – 599 PLN, 5. Gino Rossi – 459.90 PLN, 6. Liu Jo – 799 PLN, 7. Marciano Guess – 1299 PLN,   

8. Deni Cler Milano – 899 PLN, 9. Apia – 849 PLN, 10. H&M – 79.90 PLN,  
11. Prada/Optical Christex – od/from 1050 PLN, 12. MAX&Co. – 578 PLN, 13. Pinko – 1420 PLN, 

14. Marella – 983 PLN 

Makowa czerwień, śnieżna biel, złote detale, klasyczne cięcia, zwiewne 
niuanse. Kobieta sukcesu ceni jakość i ponadczasową świeżość.

Success Story
Poppy red, snow white, golden details, classic cuts, ethereal nuances. A woman of success values 

quality and timeless freshness.

1.

3.

2.

5.
4.
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Miejski szyk tej wiosny to miks ponadczasowej klasyki i świeżych 
tendencji. Paski, egzotyczne printy, żaboty, komplety… Elegancja 

ma tym razem wymiar bardzo nowoczesny i z twistem. 

Step Forward

This spring, hot fashion trends are all about timeless classics with a fresh 
twist. Belts, exotic patterns, ruffles and ready-made outfits are combined 

to produce a distinctively contemporary, elegant and smart look.

Fotograf/photographer – Daniel Jaroszek 
Model – Patrycja Hoffmann/Rebel Models 
Model – Edu Roman/Kult Models Agency 
Makijaż/make up – Sylwia Rakowska 
Fryzjer/hair – Michał Bielecki 
Stylistka/stylist – Joanna Ciesielska 
Produkcja/production – Aliganza Fashion Agency 



Marynarka/jacket 
Pierre Balmain/ 
Magnific Boutique 3750 PLN 
Top Marciano Guess 639 PLN 
Spodnie/trousers Max Mara 1219 PLN 
Torebka/bag See by Chloé/ 
Charme 1525 PLN 
Zegarek/watch Omega/N.Nagel 
23 500 PLN 
Buty/shoes Casadei/ 
Magnific Boutique 2999 PLN



Koszula/shirt 
Max Volmary/Scarlet 599 PLN 
Spódnica/skirt 
Trussardi 699 PLN 
Torba/bag 
See by Chloé/Charme 1655 PLN 
Zegarek/watch 
Frederique Constant/N.Nagel 
9199 PLN 
Buty/shoes 
Marella 1309 PLN 



Płaszcz/coat 
Pennyblack/Made in M 1509 PLN 
Sweter/sweater 
American Vintage/Charme Loves You 
460 PLN 
Spodnie/trousers 
Atos Lombardini/Charme 950 PLN 
Torebka/bag 
Caterina 1100 PLN 
Bransoletka/bracelet 
Swarovski 369 PLN 
Buty/Shoes 
MAX&Co. 1399 PLN 



Płaszcz/coat 
Caterina 2500 PLN 
Top Liu Jo 499 PLN 
Spodnie/trousers 
Marciano Guess 749 PLN 
Torebka/bag 
Max Mara 4405 PLN 
Łańcuszek/chain 
Swarovski wzór/sample 
Buty/shoes 
Nando Muzi/Apia 1449 PLN 



Sukienka/dress 
Bohoboco 2590 PLN 

Torebka/bag 
Patrizia Pepe 1286 PLN 

Bransoletka/bracelet 
Swarovski 369 PLN 

Buty/shoes 
Alexandre Vauthier/ 

BestBrands Shop 2490 PLN



Marynarka/jacket 
Bytom 699 PLN 

Koszula/shirt 
Trussardi 553 PLN 

Dżinsy/jeansy 
Just Cavalli/Zaffiro wzór/sample 

Torba/bag 
Gino Rossi 799.90 PLN 

Buty/shoes 
Apia 1299 PLN 



Garnitur/suit 
Bytom 1499 PLN 
Koszula/shirt 
Trussardi 553 PLN 
Poszetka/handkerchief  
Bytom 69.90 PLN 
Zegarek/watch 
Omega/N.Nagel 23 100 PLN 
Pasek/belt 
COS 150 PLN 
Buty/shoes 
Gino Rossi 799 PLN 
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  1. Trussardi – 680 PLN, 2. H&M – 39.90 PLN,  3. Parker/Jubiler Art – od/from 275 PLN,  4. Vistula – 119.90 PLN, 
5. Pierre Cardin – 159 PLN, 6. Carl Gross/Bell – wzór/sample, 7. Trussardi – 946 PLN, 8. Emanuel Berg – 199 PLN,  

9. Vistula – 849.90 PLN, 10. Bytom – 149.90 PLN, 11. Trussardi – 421 PLN,  
12. Trussardi –  468 PLN, 13. Vistula – 299.90 PLN, 14. Emanuel Berg – 199 PLN/szt./PC,  

15. Wittchen – 359 PLN

Stonowane pastele, miedź, granat, elementy retro. Czasem warto 
spojrzeć wstecz, aby powstało coś ożywczo zaskakującego.

Retro Class
Toned-down pastel colors, copper, dark blue, retro elements. Sometimes it is worth looking back 

to create something refreshingly new.

1.

2.
5.

3.

4.
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1. Trussardi – 676 PLN, 2. Tommy Hilfiger – 459 PLN, 3. Trussardi – 1403 PLN, 4. Quiksilver – 85 PLN, 5. Emanuel Berg – 359 PLN,  
6. 4F – 169.99 PLN, 7. Empik – 36,90 PLN, 8. Montblanc/Noble Place – 1510 PLN, 9. Trussardi – 255 PLN, 10. Esprit/Jubiler Art – 460 PLN,  

11. 4F – 179.99 PLN, 12. Zaffiro – 1199 PLN

Moro w sportowym wydaniu, podkręcone kolorami i gadżetami nadaje  
charakteru miejskiemu stylowi. 

Sporty Chic
The sporty take on the camo look, tweaked up with colors and gadgets, 
adds a unique flavor to urban-style outfits.

1.

8.

2.

9.

3.

10.

4.

11.
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Kurtka/jacket 
Robert Kupisz 2000 PLN 
T-shirt 4F 59.90 PLN 
Spodnie/trousers 
John Richmond/Zaffiro wzór/sample 
Torba/bag  
Gino Rossi 999 PLN 
Zegarek/watch 
Tag Heuer/N.Nagel 
23 790 PLN 
Buty/shoes 
Trussardi 549 PLN 
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Wiosenna eksplozja kolorów i szalonych wzorów to dawka 
energii do zabawy i inspiracja dla dziecięcej wyobraźni.

Sunny Days
The spring burst of colors and crazy patterns invites kids  
to have fun and use their imagination in the process.

Girl: 
Opaska/headband 
H&M 14.90 PLN 

Bluza/sweatshirt 
Robert Kupisz 250 PLN 

T-shirt 
United Colors of Benetton 

 49.90 PLN 
Bluza/sweatshirt 

Robert Kupisz 250 PLN 
Spódnica/skirt 

United Colors of Benetton 
79.90 PLN 

Skarpetki/socks 
4F 14.99 PLN 

Buty/shoes 
Primigi/Apia 279 PLN 

Boy: 
Kurtka/jacket 

Petit Bateau 389 PLN 
Bluzka/blouse 

Petit Bateau 225 PLN 
Dżinsy/jeans 

United Colors of Benetton  
119.90 PLN 
Buty/shoes 

United Colors of Benetton   
 99.90 PLN

Model – Nadia/Andy Max
Model – Adriel/Andy Max
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Opaska/headband H&M 14.90 PLN 
Kurtka/jacket United Colors of Benetton 139.90 PLN 
Bluzka/blouse United Colors of Benetton 49.90 PLN 

Longsleeve United Colors of Benetton 59.90 PLN 
Spódniczka/skirt Petit Bateau 199 PLN 
Rajstopy/tights Calzedonia 24.90 PLN 

Buty/shoes United Colors of Benetton 99 PLN 

Petit Bateau 149 PLN

United Colors of  Benetton  
79.90 PLN

4F 39.99 PLN

Petit Bateau od/from149 PLN

Apart 320 PLN

Petit Bateau od/from 389 PLNSmyk 69.90 PLN

Pandora 279 PLN

Tous 539 PLN
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 Intensywne kolory i ponadczasowe wzory 
rozweselą wizerunek małych fanów mody.

Bright hues and timeless designs are bound  
to make for cheerful garments, the way little 
fashion enthusiasts like them.

Czapka/cap 
United Colors of Benetton 

39 PLN
Marynarka/jacket 

United Colors of Benetton 
199.90 PLN 

Koszula/shirt 
Petit Bateau 199 PLN 

Dżinsy/jeans 
United Colors of Benetton 

119.90 PLN 
Pasek/belt 

H&M 19.90 PLN 
Buty/shoes 

United Colors of Benetton 
159.90 PLN

Petit Bateau od/from 199 PLN

H&M 29.90 PLN

Cubus 39.90 PLN

United Colors of  Benetton  
199.90 PLN

Apart 210 PLN

4F 34.99 PLN

Petit Bateau od/from 299 PLNPetit Bateau od/from 149 PLN Smyk 99.99 PLN
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ekMagazyn Klif: Czy pamiętasz swoje pierwsze poważne zdjęcie? 
Daniel Jaroszek: To była sesja mojej dziewczyny. Prawdopodob-
nie technicznie i estetycznie te zdjęcia nie są zadowalające, ale do 
dziś mam do nich ogromny sentyment. 

MK: Co byś nazwał znakiem rozpoznawczym swoich zdjęć?
DJ: Przede wszystkim staram się, żeby każde zdjęcie było bardzo 
graficzne. Duża dynamika tych zdjęć jest wypadkową mojego po-
dejścia do fotografowania. 

MK: Jakie masz pasje poza fotografią?
DJ: Na co dzień reżyseruję filmy reklamowe. Fotografia jest moją 
pasją i odskocznią

MK: Czy praca w branży mody wpływa na twój własny styl?
DJ: Zupełnie nie znam się na modzie i nie interesuję się nią. Mój 
styl, jeżeli taki w ogóle istnieje, to efekt wielu składowych: trybu 
życia, chwilowych fascynacji, elementów podpatrzonych u innych. 

MK: Co Cię inspiruje w pracy i w życiu?
DJ:  Totalnie wszystko. W inspiracji najpiękniejsze jest to, że nigdy 
nie wiesz, kiedy przyjdzie.
 
MK: Jakie jest Twoje największe zawodowe marzenie?
DJ:  Za następne 30 lat, robić to, co robię dziś. 

Klif  Magazine: Do you remember shooting your first professional photo? 
It was a session featuring my girlfriend. I guess the pictures in 
question are not what you would call quality in terms of technique 
and aesthetics, but I’ve grown very attached to them.

KM: Could you describe your photos with a single distinctive characteristic?
First of all, I strive to make each of them visually intense. This in 
turn stems from my approach to photography as a whole. 

Rocznik 89. Urodzony w Warszawie. Pasjonat dobrej książki i dobrego kina.  
Autor zdjęć do naszej sesji lookbook.

Interview with... 
Daniel Jaroszek
Born in 1989 in Warsaw. Loves good books and movies. The man behind our lookbook session.

KM: Aside from photography, what are your other passions?
My regular job involves directing ads. Photography serves as a way 
to take my mind off things. 
 
KM: Does working for the fashion industry impact your personal style when it 
comes to photography?
Frankly, I’m not fashion-savvy, it’s not among my interests. My 
style, if it exists at all, is a product of different factors: my lifestyle, 
the fascination at hand, things that I borrow from other people.

KM: What are your personal and professional inspirations?
Everything, really. What I love about inspiration is that you never 
know when you stumble upon it.

KM: What is your biggest dream when it comes to all things professional?
To do the same thing I do today thirty years from now.
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Most important weeks of the year!
Dlaczego podczas zagranicznych wakacji czujemy się swobodnie, jesteśmy 
ciekawi świata, ludzi, smaków i zapachów? Co sprawia, że więcej się 
uśmiechamy i co dzień jesteśmy gotowi na nową przygodę?

Why do we feel at ease and want to get to know the world, people, tastes and aromas when vacationing 
abroad? What makes us smile more and encourages us to embark on a new adventure every day?

During the holidays, everything must be perfect – convenient travel, 
comfortable hotel with a swimming pool, delicious food, hot sun, sea, 
sandy beaches... And, to spice things up, how about a package tour or 
travel by rented car to wherever we want to go? Airlines attract custom-
ers with low ticket prices, while hotels offer perfect accommodations. 
If  you’re thinking about a holiday, visit Rainbow Travel agency at Klif  
Gdynia and consult the holiday experts. You can get reliable informa-
tion about available holidays and trips, attractions worth seeing, best 
places serving local cuisine, or souvenir stores. Adrianna, Natalia and 
Małgorzata from Rainbow travel at Klif  are travel enthusiasts, who are 
happy to recommend their favourite destinations and share their 
knowledge and experience in holiday planning. 

ANDALUSIA – BEACHES, MONUMENTS,  
WINE & FLAMENCO
Spain’s most popular region owes its reputation to numerous attrac-
tions. If  you like Spain, a visit to Andalusia is a must! Natalia, whom 
you can meet in our agency, is in love with this region and knows 

Podczas wakacji wszystko musi być idealnie – wygodna podróż, 
komfortowy hotel z basenem, pyszne jedzenie, gorące słońce, 
morze, piaszczysta plaża… A żeby nie było nudno, może zor-
ganizowana wycieczka albo podróż wypożyczonym autem, gdzie 
oczy poniosą – uatrakcyjnią wypoczynek? Linie lotnicze kuszą 
niskimi cenami biletów, a strony hotelowe ofertami noclegów. 
Warto jednak odwiedzić salon Rainbow w Galerii Klif  w Gdyni 
i zasięgnąć porady ekspertek od wakacji. Tu otrzymacie rzetelną 
informację na temat możliwości wyjazdu, atrakcji wartych zo-
baczenia, najlepszych miejsc z lokalną kuchnią czy pamiątkami. 
Adrianna, Natalia i Małgorzata z biura Rainbow w Klifie to pa-
sjonatki podróży, które polecą swoje ulubione kierunki i chętnie 
podzielą się wiedzą i doświadczeniem w planowaniu wakacji.

ANDALUZJA – PLAŻE, ZABYTKI, WINO I FLAMENCO
Ten najbardziej znany hiszpański region swoją sławę zawdzię-
cza licznym atrakcjom. Jeśli spodobała się Wam Hiszpania, ko-
niecznie odwiedźcie Andaluzję! Natalia, którą spotkacie w na-
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szym biurze, jest miłośniczką tego regionu. Wie o nim wszystko.  
– Andaluzja to prawdziwa Hiszpania w pigułce. Fantastyczna Se-
willa, plaże i pogoda na wybrzeżu, wino, doskonała kuchnia peł-
na owoców morza. To miejsce oferuje tak wiele atrakcji, że trud-
no je wszystkie poznać podczas jednej wizyty, dlatego właśnie do 
Andaluzji najczęściej wracają klienci – mówi Natalia. 

SYCYLIA – WYSPA NIEZWYKŁA
To nie tylko nazwa jednej z wycieczek objazdowych organizowa-
nych przez Rainbow, ale również szczera prawda. Ta wyspa poło-
żona między Europą a Afryką jest krainą kontrastów i kulturową 
mieszanką w iście włoskim stylu. Ma ponad 1500 km wybrzeża, 
plaże i nadmorskie kurorty kontrastują z wnętrzem wyspy, gdzie 
panuje klimat spokoju i melancholii. Kuchnia jest mieszanką 
wpływów włoskich, arabskich, francuskich, hiszpańskich i grec-
kich. Mieszkańcy, choć nieufni, są jednocześnie ciekawi świata. 
Sycylię rozsławiła też lokalna mafia, która jest tutaj traktowana jak 
zjawisko społeczne, pewnego rodzaju tradycja i sposób na życie. 
– Tu wszystko jest jakby „bardziej” – słońce świeci jaśniej, owoce 
są słodsze, a niebo i morze mają wyjątkowo niebieski kolor. Ta-
kiego nagromadzenia cudów 
natury i zabytków trudno szu-
kać w innym miejscu – mówi 
Adrianna, pasjonatka Włoch.

TURCJA – KRAINA  
TYSIĄCA PLAŻ
Od wielu lat nieustająco jest to 
jeden z ulubionych kierunków 
wakacyjnych Polaków. Tutaj 
morze jest zawsze ciepłe, plaże 
są na wyciągnięcie ręki, kuch-
nia zaskakuje różnorodnością 
i bogactwem smaków, a hotele 
wysokim standardem i licznymi 
atrakcjami.  Turcja to doskonała 
propozycja na rodzinne waka-
cje – nigdzie nie ma tak dużego 
wyboru hoteli z aquaparkami, 
kompleksami basenów i animacjami. Jeśli chcecie wypocząć we 
dwoje, wybierzcie hotel w pobliżu kurortu, który tętni życiem przez 
całą noc. Turcja to ulubiony kierunek Małgosi. – Na początku jeź-
dziłam tam ze swoim chłopakiem. Szczególnie upodobaliśmy so-
bie Alanyę czy Bodrum, to idealne miejsca na wypoczynek w ciągu 
dnia i zabawę wieczorem. Teraz, gdy jestem mamą, znów wracamy 
do Turcji. Plaża to jedna wielka piaskownica, baseny pozwalają się 
wyszaleć, a w restauracjach hoteli all inclusive zawsze znajdzie się 
coś, co lubią jeść moje dzieci – zachęca Małgosia.

Rainbow has been organising and selling holidays for 28 years. This season, we had 2 million people spending their holidays with us. In the summer season, Rainbow flies directly from 
Gdańsk to Greece (Crete, Corfu, Kos, Rhodes, Olympia Riviera, Chalkidiki, and Zakynthos), Spain (Andalusia, Costa Almeria, Costa Brava and Mallorca), Turkey (Turkish Riviera, 

Turkey’s Aegean Riviera – the area of  Bodrum and Dalaman), Bulgaria (Golden Sands and Sunny Beach), Egypt (Hurghada), Italy (Sicily), Portugal, Croatia and Tunisia.

Rainbow organizuje i sprzedaje wakacje już od 28 lat. W tym czasie spędziło z nami wakacje już ponad 2 miliony osób. W sezonie letnim Rainbow lata bezpośrednio z Gdańska 
do: Grecji (Kreta, Korfu, Kos, Rodos, Riwiera Olimpijska i Chalkidiki oraz Zakyntos), Hiszpanii (Andaluzja, Costa Almeria, Costa Brava i Majorka), Turcji (Riwiera Turecka, 

Riwiera Egejska – okolice Bodrum i Dalamanu), Bułgarii (Złote Piaski i Słoneczny Brzeg), Egiptu (Hurghada), Włoch (Sycylia), Portugalii, Chorwacji oraz Tunezji.

Biuro Podróży Rainbow poziom +1/Rainbow Travel Agency level +1

everything about it. “Andalusia truly is Spain in a nutshell. Magnifi-
cent Seville, beaches and fantastic weather on the coast, wine, ex-
cellent cuisine teeming with seafood. This place offers so many at-
tractions that it is hard to see them all during one stay; that’s why 
Andalusia is most often revisited by our clients,” says Natalia.

SICILY – AN EXTRAORDINARY ISLAND
It is not only the name of  one of  the package tours organised by 
Rainbow, but also a profound truth. The island, located between 
Europe and Africa, is a land of  contrasts and a cultural mixture in 
a truly Italian style. It has a coastline of  more than 1,500 km, where 
beaches and seaside resorts are in a striking contrast with the inte-
rior of  the island, with its calm and melancholic climate. The local 
cuisine is a blend of  Italian, Arabic, French, Spanish and Greek 
influences. The inhabitants, albeit a bit distrustful, are also curious 
about the world. Sicily is famous for its local Mafia, which is treated 
as a social phenomenon, a sort of  tradition and a way of  life there.
“Everything here is, as if, ‘better’ – the sun is brighter, fruits are 
sweeter, and the sky and sea have an exceptionally blue color. It is 
really difficult to find such a collection of  wonders of  nature and 

historic monuments in any 
other place,” says Adrianna, an 
enthusiast of  Italy.

TURKEY – LAND OF  
A THOUSAND BEACHES 
or many years Turkey has been 
one of  Poles’ favourite holiday 
destinations. The sea is always 
warm, the beaches are walking 
distance from hotels, the cuisine 
surprises with its variety and an 
abundance of  flavours, whereas 
hotels offer a high standard and 
numerous attractions. Turkey is 
an excellent destination for  
a family holiday – nowhere else 
can you find such a wide range 
of  hotels with aquaparks, swim-

ming pool complexes and animators. If  you want a couples trip, 
choose a hotel near a resort bustling with nightlife. Turkey is Małgo-
sia’s favourite destination. “At first I would go there with my boy-
friend. We took a particular liking to Alanya or Bodrum, which are 
perfect places to rest during the day and have great fun at night. Now 
that I am a mum, we keep returning to Turkey again and again. The 
beach is one giant sandbox, swimming pools let you and the kids let 
off steam, whereas restaurants of  all inclusive hotels always offer 
something that my children like to eat,” says Małgosia.
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 Wystawy, koncerty, premiery teatralne, festiwale  
– w wiosenno-letnim sezonie nad morzem nie zabraknie atrakcji. 

Culture
Exhibitions, concerts, theatrical premieres, 
festivals - the spring-summer season will 
not lack for must-sees.

Od 18 marca do 31 maja zapraszamy do gdyńskiego Muzeum 
Emigracji na wystawę „Rozproszenie” w 50. rocznicę Marca 
’68 i antysemickiej nagonki, która w dużej mierze zostanie po-
święcona osobistym historiom uczestników wydarzeń marco-
wych i przymusowych emigrantów (1). W Teatrze Miejskim  
w Gdyni 24 marca premiera „Mistrza i Małgorzaty”, czyli 
ukochana przez wielu powieść Bułhakowa przeniesiona na deski 
teatru przez Jacka Bałę (2). A 6 kwietnia nie lada gratka dla fa-
nów muzyki, czyli Gala 12 Tenorów w hali Gdynia Arena – nie-
samowite męskie głosy wykonujące zarówno klasyczne utwory, 
jak i sztandarowe przeboje pop, a także coś z rockowego repertu-
aru (3). Nie można pominąć też 14-stej edycji festiwalu Globalti-
ca w parku Kolibki vis à vis Galerii Klif  w dniach 25–29 lipca. 
Usłyszycie tam niesamowite dźwięki pochodzące z różnych kul-
tur, tych bardzo odległych geograficznie, jak i tych bliskich (4). 
Na koniec obowiązkowy przystanek nie tylko dla miłośniczek 
jazzu – Ladies’ Jazz Festiwal to jedyny na świecie muzyczny 
hołd dla dam jazzu, swingu, soul, bossa novy i stylów pośrednich. 
Gwiazdą festiwalu będzie amerykańska wokalista jazzowa Melody 
Gardot. Zapraszamy 27 lipca do Gdyni Arena (5).

From 18 March to 31 May, Gdynia’s Museum of  Emigration will 
be hosting an exhibition called “The Scattering”, commemorat-
ing the anti-Semitic events of  March 1968 and showcasing the 
personal stories of  those who were forced to emigrate (1). On 24 
March, the City Theater in Gdynia will premiere “The Master 
and Margarita” a highly popular novel by Bulgakov adapted for 
the stage by Jacek Bała (2). For music lovers, a special treat is 
scheduled for 6 April in the form of  the Twelve Tenors Gala at 
Gdynia Arena, featuring thrilling male-voice performances of  
both classics and everyone’s favorite pop songs, with an extra ad-
dition of  rock music (3). Be sure to check out the Globaltica 
Festival, from 25 to 29 July at Kolibki Park, just opposite Galeria 
Klif. The event will ofer a chance to experience all sorts of  origi-
nal sounds from different parts of  the world (4). Topping off the 
list of  must-sees is the Ladies’ Jazz Festival – the world’s only 
musical tribute to the great divas of  jazz, swing, soul, bossa nova 
and related genres, featuring American jazz vocalist Melody Gar-
dot. The event will be held at Gdynia Arena on 27 July (5).
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MODA: ODZIEŻ I BIELIZNA
FASHION: CLOTHING AND LINGERIE
BELL 58 622 30 18
BESTBRANDS                                            787 961 608  
BETTY BARCLAY 58 668 46 60 
BIZUU 535 180 770
BOHOBOCO 536 455 626
BYTOM 691 330 767
CALVIN KLEIN JEANS 58 690 45 12 
CALZEDONIA 58 624 83 70 
CAMPIONE 508 397 489
CHANTELLE 58 690 45 20
CATERINA 58 669 80 23 
CHARME 58 664 98 01 
CHARME LOVES YOU 58 661 38 71
COS 58 627 56 40 
CUBUS 660 071 469 
DENI CLER MILANO 58 624 84 61 
EMANUEL BERG 58 668 42 41 
GATTA 58 690 45 25 
GREY WOLF 58 625 19 92 
H&M 58 668 52 40 
HENRI LLOYD  58 781 50 70
HENRY MOOR  531 422 396 
HEXELINE 728 428 508 
INTIMISSIMI 58 690 45 15
KOKAI 58 664 92 33 
LA MANIA 730 333 102
LIDIA KALITA 667 606 607
LIU JO 58 621 18 80
MADE IN M 510 845 596 
MAGNIFIC BOUTIQUE 533 931 386
MARCIANO GUESS 885 987 911
MARELLA 58 690 45 10
MAX&CO.                                                  516 060 972
MAX MARA 695 070 907 
MICHAEL KORS 58 668 52 30 
MM FASHION 58 620 26 53 
MOLTON 500 133 978 
MONNARI 797 709 584 
NEW LOOK 691 130 088 
PATRIZIA ARYTON 58 664 99 87
PATRIZIA PEPE 58 620 26 53
PETIT BATEAU 58 690 45 65 
PIERRE CARDIN 58 668 18 14
PINKO 58 690 45 75
QΠШ ROBERT KUPISZ 518 751 210
QUIKSILVER 58 664 98 97
SCARLET 534 642 557 
SIMPLE CREATIVE PRODUCTS 58 669 70 02 
SISLEY 58 663 19 73 
SMYK 22 461 09 45
SOLAR 58 743 61 68 
STEFANEL 58 664 90 65 
TARANKO 58 690 45 30
TIFFI 721 077 154
TOMMY HILFIGER 58 624 83 93
TOMMY HILFIGER TAILORED 58 622 06 21 

TRUSSARDI 58 743 61 50 
UNITED COLORS OF BENETTON 58 663 19 73
VISTULA 783 783 384 
WÓLCZANKA 661 981 091
ZAFFIRO 881 353 635 

ELEKTRONIKA I WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
ELECTRONICS AND HOME
ART OF COOKING 58 664 92 33 
BBHOME 58 739 62 12 
DUKA 58 664 98 07 
HOME & YOU 58 620 82 80 
HOUSE & MORE 734 167 925
HOUSE & MORE – TARAS I OGRÓD 734 167 925
iSPOT AUTHORISER RESELLER 58 765 98 61 
JMB DESIGN HOME 885 888 130 
RTV EURO AGD 855 855 855 
TELETORIUM 508 608 214
VILLEROY & BOCH  58 622 06 11

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
FOOD AND GROCERIES
CUKIERNIA SOWA 58 620 00 47
CZAS NA HERBATĘ 58 772 78 38 
FESTUS 58 661 30 89 
PIEKARNIA M. SZYDŁOWSKI 58 668 51 15 
TCHIBO 785 789 507 
PIOTR I PAWEŁ                                          512 148 931

PRASA, ARTYKUŁY PIŚMIENNICZE I ZABAWKI 
BOOKS, NEWS, STATIONERY, TOYS
EMPIK 605 110 738 
INMEDIO LOTTO 58 664 90 85
SMYK 22 461 09 45

BIŻUTERIA I ZEGARKI
JEWELRY AND WATCHES
APART EXCLUSIVE 58 620 25 36 
JUBILER ART 58 664 94 25 
N.NAGEL  58 620 06 68
NOBLE PLACE 58 669 80 40 
PANDORA 58 620 85 85
SWAROVSKI 796 580 575 
TOUS 797 702 430 
W.KRUK 661 980 553 
YES 58 621 19 33 
   
USŁUGI
SERVICES
DORABIANIE KLUCZY 58 624 83 21
ITAKA 570 800 777 
KANTOR 58 664 90 38 
KSERO I... 58 664 91 57
KWIACIARNIA NARCYZ 885 660 002
mBANK 58 690 45 70
ORANGE 58 664 91 01 
PLAY 790 030 031
PRALNIA 5 À SEC 58 661 35 25

RAINBOW TOURS 58 661 40 04
T-MOBILE 728 901 138 
TELETORIUM 731 898 985
TUI CENTRUM PODRÓŻY 58 669 33 00 
 
OBUWIE I AKCESORIA
FOOTWEAR AND ACCESSORIES
APIA 58 664 93 93 
ECCO 504 560 450 
GINO ROSSI 696 530 721 
HOUSE OF SHOES AND BAGS 793 525 354 
NOBLE PLACE 58 669 80 40 
PRIMAMODA 58 668 10 20
RYŁKO 664 445 512
SAMSONITE/VALENTINI 58 664 91 40 
TOUS 797 702 430 
VENEZIA 58 624 82 91 
WITTCHEN 518 022 724 
WOJAS 667 600 242

SPORT I REKREACJA 
SPORTS AND LEISURE
4F 727 021 786 
ADVENTURE SPORTS 58 621 18 91 
HENRI LLOYD 58 781 50 70 
MARTES SPORT 572 662 011
QUIKSILVER 58 664 98 97

ZDROWIE, URODA
HEALTH AND BEAUTY
BeCLINIC 58 664 98 01
BODY SHOP 691 905 024
DOROTA SALON FRYZJERSKI 58 664 91 53 
DOUGLAS 58 664 94 08 
L’OCCITANE 698 130 084 
MANIFAKTURA 796 169 701 
OPTICAL CHRISTEX 58 350 85 01 
ROSSMANN 58 668 58 08
SEPHORA 58 350 62 60
SUPER-PHARM 58 785 31 69 
VISION EXPRESS 58 664 92 17
ZIAJA DLA CIEBIE 572 020 513

KAWIARNIE I RESTAURACJE 
CAFES AND RESTAURANTS 
COSTA COFFEE 58 668 49 96
COMO RISTORANTE 58 690 45 55
GRYCAN 662 096 793 
HOUSE OF PROTEIN 731 553 721 
LILI’S COFFEE CAKE FRIENDS 570 754 547
MCDONALD’S 513 019 773
NA ZDROWIE! FRESH! 698 416 335 
NICE ICE 664 300 067
OLIMP 508 783 848 
SILVER DRAGON 882 752 828
SO! COFFEE 58 669 80 01

Koncepcja i produkcja magazynu/Concept and production of the magazine: Valkea Media S.A. Zdjęcia/Images: Mariusz Martyniak, Michał Zagórny, 
East News, Shutterstock, materiały prasowe/press materials. 

Zdjęcie okładkowe/Cover image: fotograf/photographer – Adam Pluciński/Move Picture, modelka/model – Patrycja Gardygajło/D’Vision, makijaż/make up – Sylwia Rakowska,  
fryzjer/hair – Piotr Wasiński, stylista/stylist – Joanna Ciesielska, produkcja/production – Aliganza Fashion Agency

Galeria Klif nie odpowiada za błędy powstałe w przygotowaniu i druku. Informacje mają charakter reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

Klif Gallery is not responsible for editorial and printing errors. All information is of an advertising nature and shall not constitute an offer pursuant to civil law.

Galeria Klif, al. Zwycięstwa 256, Gdynia, tel.: +48 58 664 93 45, klif.pl

W MARCU W NIEDZIELE WOLNE OD HANDLU OTWARTE BĘDĄ WYBRANE LOKALE. SZCZEGÓŁY NA KLIF.PL

THE LIST OF STORES OPEN ON NO-TRADE SUNDAYS IN MARCH IS AVAILABLE AT KLIF.PL
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T IME IS THE ESSENCE WE ARE MADE OF

RADO TRUE STAR SIGN LIMITED EDITION 
THE TWELVE SIGNS OF THE ZODIAC. PLASMA HIGH-TECH CERAMIC AND DIAMONDS.  

THE BEAUTY OF THE COSMOS ON YOUR WRIST.




