
Unde sarbatoresc vedetele Ziua Indragostitilor
Raluca Arvat, prezentatoarea Stirilor Pro TV din Sport, a declarat pentru MEDIAFAX ca prefera
Dragobetele, care e o sarbatoare romaneasca, in timp ce "Sfantul Valentin e o sarbatoare de imprumut".
Ea a spus ca isi va petrece Ziua Indragostitilor cu prietenul ei, Bogdan. "Stiu sigur ca vom petrece de
minune indiferent ce vom face", a spus Raluca Arvat, precizand ca "orice zi e un moment bun pentru a
face cadouri persoanei iubite". 
  
  Si Corina Caragea, prezentatoarea "Stirilor Pro TV din Sport" spune ca nu tine cont de Sfantul Valentin,
"o sarbatoare importata de la americani". "Orice alta zi din an este la fel de potrivita pentru a-mi arata
sentimentele. Pe 14 februarie voi lucra cu drag si spor, la Pro TV", a declarat pentru MEDIAFAX Corina
Caragea. In ceea ce priveste cadoul pe care si-l doreste de la iubitul ei, Corina Caragea spune: "Mereu
m-au cucerit gesturile mici, dar sincere si venite in momentul potrivit. Oricum, prefer o eScapada
undeva, in locul bijuteriilor sau hainelor". 
  
  Dana Rogoz, actrita in serialul "Mostenirea" difuzat de Pro TV, vede in Sfantul Valentin "un pretext"
pentru a face si a primi "mici surprize". "Nu ne cumparam unul altuia perne in forma de inimioare rosii,
ursuleti sau iepurasi. N-am facut asta niciodata. Suntem la al 7-lea Sfant Valentin impreuna. Anul acesta
am hotarat amandoi sa mergem sa ne dam cu placa de Sfantul Valentin. E o pasiune comuna si vom fi
foarte fericiti amandoi pe partie. Ne vom lua unul altuia cate un skipass si un vin fiert la cabana", a
declarat, pentru MEDIAFAX, Dana Rogoz. 
  
  Pentru Magda Palimariu, prezentatoarea rubricii "Vremea" de la Pro TV, si iubitul ei, Piticu', de la trupa
Simplu, "sarbatoarea iubirii" este in fiecare zi. "Pentru noi, sarbatoarea iubirii poate fi in fiecare zi. Nu e
nevoie de o sarbatoare importata si de o anume data din calendar care sa ne aminteasca faptul ca ne
iubim. Important nu e cum sarbatorim, ci sa fim impreuna", a declarat pentru MEDIAFAX Magda
Palimariu. 
  
  Totodata, Magda si Piticu' prefera sa se surprinda mereu prin "gesturi frumoase". "Imi amintesc ca la
implinirea primei luni de relatie, Ionut mi-a facut un cadou foarte dulce, la propriu. A tinut minte ca
tortul meu preferat este cel cu martipan si mi-a oferit unul in forma de inima, personalizat cu declaratii de
dragoste. Si a avut grija ca tortul sa fie insotit si de un trandafir care nu se ofileste niciodata", a mai spus
Magda Palimariu. 
  
  Tineri si indragostiti, Adela Popescu si Radu Valcan prefera intotdeauna clipele in doi. Pentru ei, fiecare
zi este dedicata iubirii, iar de Sfantul Valentin, Radu spune ca se gandeste numai la persoana iubita. "Ma
gandesc la iubita mea si incerc sa-i fac surprize dintre cele mai placute. Incerc ca fiecare zi sa fie
Valentine's Day pentru noi doi", a declarat protagonistul telenovelei "Iubire si onoare". 
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