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найромантичніших
місць світу 

1. Романтичний вечір у кабаре «Мулен Руж» (Moulin Rouge), 
Париж. Романтичний Париж – ідеальне місце для святкування  
Дня святого Валентина зі своєю половинкою. «Мулен Руж» – одне  
із найвідоміших кабаре світу, окрім того для багатьох туристів  
це символ Парижа. В День всіх закозаних подаватимуть спеціальне 
меню, а після вечері розпочнеться вражаюче шоу. Кожен гість також 
отримає сувенір від «Мулен Руж». 

2. Вид з хмарочоса «Шард» (Shard), Лондон. В Лондоні  
є багато захоплюючих місць, елітних ресторанів та модних магазинів. 
Тут також знаходиться найвищий хмарочос в Європі – «Шард». Тільки 
13 і 14-ого лютого будівля буде відкрита до півночі, щоб закохані мали 
змогу піднятися і повністю насолодитися чудовим видом на весь  
Лондон (вхід до 11 вечора). Тут також знаходяться декілька вишуканих 
ресторанів, де можна смачно повечеряти. Найпопулярнішими  
годинами для бронювання вважається час заходу сонця з 17 до 17:30.  
У 2015 році це місце отримало нагороду за «Найромантичніший вид 
на місто»,  тож не дивно, що так багато чоловіків наважалися  
освідчитися у коханні своїм жінкам саме тут. 

3. Вражаючий Дубай. Найвища будівля в світі, Бурж-Халіфа, та 
неймовірний фонтан у її підніжжі неймовірно вражають. Тут є всі умови 
для створення романтичного настрою. Зараз в Дубаї не так спекотно як 
влітку, а тому нині ідеальні умови для того, щоб просто побайдикувати 
на пляжі ні про що не думаючи і насолоджуючись один одним.  
Забронювавши у День святого Валентина столик у ресторні Ossiano,  
ви скуштуєте не тільки вишукані та смачні страви, а й помилуєтесь  
величезним акваріумом. 

4. Шоколадний день в Токіо. У Токіо також святкують  
День закоханих і всюди можна побачити гарно прикрашені вулиці 
та вітрини магазинів. Але в Японії це ще й день шоколаду, тому не 
дивуйтеся, коли побачите великі черги до кожного шоколадного  
магазину. А покупцями будуть одні жінки! Тому що тут існує  
традиція, що чоловіки в цей день повинні отримати шоколадний  
подарунок від жінки. А вже через місяць, 14-ого березня, все  
відбувається навпаки і чоловіки дарують подарунки жінкам. У Токіо 
також є багато варіантів того, як відсвяткувати цей день з вашою  
половинкою – велесощі у Діснейленді, прогулянка по історичним  
місцям Токіо, яких тут безліч, або ж романтичний круїз вздовж  
набережної Токіо. 

5. Фестиваль «Verona in Love» («Закохана Верона») –  
12-15 лютого. В ці дні у Верона, «місті кохання», відбуватиметься безліч 
подій та концертів, присвячених історії Ромео і Джульєтти. Стара частина 
міста буде прикрашена романтичними червоними ліхтариками у формі 
сердець. У ресторанах гостям пропонуватимуть спеціальні святкові вечері  
з «любовним» меню.  

вгору

6. День усіх закоханих у Буковелі. Що може бути краще ніж 
вікенд зі своєю половинкою у горах та катання на лижах або борді? Цього 
року для усіх відвідувачів курорту 14-ого лютого буде підготовлено багато  
розваг та приємних несподіванок. Ковалі викують скульптуру кохання – 
композицію із двох великих сердець, що переплітаються, біля якої пари 
зможуть сфотографуватися, а також повісити замок як символ  
нерозлучності. Також вдень відбудеться Фестиваль закоханих. Влаштуйте 
собі дійсно романтичні вихідні. 

7. Романтика під зірками (Romance Under the Stars), Нью-Йорк, 
Планетарій Хейдена. У Нью-Йорку є безліч музеїв, ресторанів, 
парків, театрів на будь-який смак. Але у День святого Валентина  
варто відвідати якесь оригінальне місце, щоб зробити цей день  
дійсно особливим.  Наприклад, влаштуйте побачення у планетарії 
Хейдена. В цей день тут подаватимуть різноманітні коктейлі,  
шампанське, шоколад, а музика та зіркове небо створять чудову  
романтичну атмосферу. Незабутні емоції вам гарантовані. 

8. Романтичний відпочинок в Маямі. Якщо ви закохані  
та плануєте влаштувати дійсно вражаючий День святого Валентина –  
то Маямі стане чудовим варіантом, адже в цьому місті є безліч  
розваг.  Що може бути краще ніж прогулянка з коханою людиною 
пляжем під час заходу сонця або романтичного круїзу. А от купання  
з дельфінами дасть вам купу позитивних емоцій. Якщо у вас ще  
не було такої нагоди – то її неодмінно слід використати! До того  
ж Маямі – це одне із найстильніших міст Америки, тут є безліч  
чудових ресторанів, тому не забудьте заздалегідь забронювати  
столик в одному із них. 

9. Культурний Відень. Відень – ідеальне місто для романтичного 
вікенду та прогулянок удвох. Відень по праву вважається однією  
з найкрасивіших і найцікавіших столиць світу, яка вражає своєю  
чарівністю, красою, дивовижним поєднанням старовинних замків  
і сучасних хмарочосів, високого мистецтва і молодіжних субкультур.  
Це місто по-домашньому затишне, тут можна забути про все і просто 
насолоджуватися відвідвідуванням музеїв, театрів та опер, а також 
музикою Моцарта і Штрауса та смаком штруделя з віденською  
кавою. У День святого Валентина ввечері обов’язково відвідайте 
один із багатьох театрів Відня або ж концерт класичної музики.  

10. Вікенд у Будапешті. Будапешт називають найромантичнішим 
містом Східної Європи. Воно розкинулось на двох берегах –  
Буда і Пешті, які сполучають розкішні мости над Дунаєм. Тут також 
варто побачити базиліку, старовинні музеї, палаци, прогулятися  
затишними вулицями. До Дня всіх закоханих радимо відвідати  
Королевські купальні, де купаються навіть взимку під відкритим  
небом або ж можна влаштувати романтичну вечерю та покататися 
на теплоході по Дунаю під час заходу сонця. 



Віденський оперний бал
Взимку у Відні щорічно проходять численні бали, а саме цей бал, який відбувається 
в опері, є найочікуванішим. В цей день у гостей буде унікальна можливість не тільки 
побачити легендарну оперу зсередини, а і взяти безпосередню участь у заході. Це 
єдиний бал, для якого проводиться генеральна репетиція заздалегідь. Зазвичай, Віден-
ський бал відкривають 180 кращих танцювальних пар. Дебютанти танцюють традицій-
ний полонез, а далі до них приєднується решта гостей!

04.02
Відень,  

Віденська державна опера

Карнавал в Ріо-де-Жанейро 
Це одне з найвідоміших шоу світу. Чим так приваблює людей з усього світу карнавал, який 
прославив столицю Бразилії? Звичайно, екзотичністю своїх костюмів, дивовижними  
танцями, веселощами, яскравим шоу і музикою. Багато хто вважає, що цей карнавал варто 
побачити хоча б раз у житті.

05.02–09.02
Ріо-де-Жанейро

Концерт «Dire Straits» 
Тридцять п’ять років тому аккорди «майстрів свінгу» підкорили всю планету. А через  
п’ятнадцять років рок-група заявила про завершення свого існування. Група залишила 
велику кількість чудових музичних композицій, які зайняли гідне місце в золотому фонді 
рок-музики. Здавалося б, якщо група розпалась, то поступово про неї повинні всі забути, 
але ні. З роками популярність «Dire Straits» тільки зростала. Кількість проданих альбомів 
вже становить більше 120 мільйонів і ця цифра постійно зростає. Люди хотіли знову по-
чути своїх кумирів, тому в 2011 році в Королівському Альберт-Холлі в Лондоні (The Royal 
Albert Hall) «Dire Straits» знову об’єдналися і виступили на своєму благодійному концерті. 

06.02
Київ, Палац «Україна»

Вручення музичної премії «Yuna»
П’ята щорічна церемонія вручення головної музикальної премії України «Yuna».  
До списку номінантів цього року увійшли: Іван Дорн,  Тіна Кароль, «The HARDKISS», 
Макс Барських, MONATIK, Потап і Настя, LOBODA, «Океан Ельзи», «Mozgi», «Quest 
Pistols Show», Jamala та інші. Всього буде оголошено переможці в 11 номінаціях. 

25.02
Київ, Палац «Україна»

Концерт Scorpions  
Легендарні «Sсorpions» повертаються у Київ з великим концертом у рамках грандіозного  
світового туру. Групі, яку вважають найбільш популярною рок-групою світу, виповнилось  
50 років! «Sсorpions» – одна з найвідоміших груп на світовій рок-сцені, яка продала понад  
100 мільйонів копій альбомів і виступила на 5000 концертах в більш ніж 80 країнах світу. Група 
подарувала світу незабутні рок-хіти, такі як «Rock You Like a Hurricane», «Wind of Change», «Send 
Me an Angel», «Still Loving You». Концерт «Scorpions» – це справжня феєрія емоцій і можливість 
ще раз почути легендарні хіти. На вас чекає божевільний драйв та приголомшливе шоу.

19.02
Київ, Палац спорту

Виставка «Піднята завіса» 
Відвідайте оригінальну виставку в Лондоні, присвячену історіі двох світових центрів 
театру – Лондонський Вест Енд і Нью-Йоркський Бродвей. У вас буде унікальна  
можливість поринути у світ вистав та мюзиклів, дізнатися як створюються шедеври  
і скільки невідомих простому глядачеві елементів включає в себе підготовка до кожної 
вистави. 

09.02 – 31.08 

Лондон, 
Музей Вікторії та Альберта 

Кінофестиваль Берлінале (Berlinale)
Щорічний міжнародний кінофестиваль проходить з 1951 року у Німеччині. Головний приз – 
«Золотий медвідь» (символ Берліна).  Берлінале як і Каннський та Венеціанський фестивалі  
є одним із головних кінофестивалів в світі. Щорічно в рамках програми Берлінале показують 
близько 350 фільмів, більшість з яких показуються вперше в Європі та світі. 

11.02 – 21.02 

Берлін

Футбольний матч «Рома» – «Реал Мадрид»
Гістьовий матч 1/8 фіналу проти ФК «Рома» – перше випробування Зінедіна Зідана  
в Лізі чемпіонів УЕФА на посаді головного тренера “Реала”. Клуби зустрічалися вже вісім 
разів, в яких “Реал” одержав чотири перемоги, а “Рома” – три і одна гра закінчилась  
нічиєю. Не пропустіть цей матч! 

17.02 

Рим, 
Олімпійський стадіон 

Святкування Китайського Нового Року 
Якщо ви ще не втомилися від наших новорічних свят і бажаєте знову відчути цю неповторну 
атмосферу довгоочікуваного свята – варто поїхати до Шанхаю на святкування Китайського 
Нового Року. Шанхай – одне із найбільших міст світу. Новий Рік тут називають Святом Весни, 
яке більше схоже навіть не на свято, а на фестиваль. Якщо вам доводилось бувати тут раніше, 
то приїхавши сюди в цей період, ви будете вражені як кардинально може змінитися місто, 
коли усюди буде велика кількість фейєрверків, ліхтарів і різних шоу. 

07.02–13.02
Шанхай

афіша
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цікаві запити
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Повертаючись з гірськолижного відпочинку, наші 
клієнти вирішили повечеряти, як належить справжнім 
мандрівникам, та звернулися до MasterCard Concierge 
з проханням доставити вечерю до їх потягу, який за 
20 хвилин прибуває до Львова. 

Наступного дня троє із мандрівників звернулися до 
банку з проханням підвищити рівень їхньої картки та 
підключити послугу консьєрж-сервісу. 

Один наш клієнт, палкий фанат Джеймса Бонда,  
звернувся до MasterCard Concierge із запитом знайти 
місця зйомки його улюбленого фільму 007:  
Координати «Скайфолл» в Стамбулі. 

Наступного дня ми підготували список та запропонували 
декілька ексклюзивних екскурсій. А через  
тиждень бронювали для клієнта квиток до Стамбулу.   

Зранку до нас звернулася клієнтка з незвичайним 
проханням – знайти ту саму сукню в яку була  
одягнена її улюблена акторка на церемонії вручення 
премії Оскар.  

Ввечері того ж дня ми відправили клієнткі контакти 
салону того самого дизайнера та прайс на пошиття 
тієї самої сукні. 

Один із наших клієнтів загубив паспорт  
та звернувся до MasterCard Concierge з проханням 
допомогти знайти документ. 

Через три дні ми відправили паспорт щасливому 
власнику, який прислав нам SMS-повідомлення  
зазначивши, що до сьогоднішнього дня ніколи  
не вірив в дива. 

пропозиції місяця
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Ресторан «Теракота»
«Новий колір смаку» – інтригуюча та загадкова фраза... Щоб збагнути її сенс, варто відвідати  
ресторан вишуканої кухні «Теракота», який знаходиться в готелі «Прем’єр Палац».

Чому саме «Теракота»? З італійської «terra» означає «земля», «глина», a «cotta» – «обпалена». Тож можете  
собі уявити, як виглядає цей колір елегантності, пристрасті, багатогранності та високої духовності. А тепер  
спробуйте відчути цей колір на смак! В нашому ресторані панує атмосфера розмаїтого та загадкового  
Середземномор’я.

У меню ресторану «Теракота» ви знайдете найкращі страви країн басейну Середземномор’я, таких  
як Італія, Іспанія, Франція, Греція, Марокко, Туніс, Єгипет і Туреччина. Для справжніх пошановувачів  
хорошого вина в ресторані є власна винна кімната з чудовими напоями на будь-який смак.

м. Київ  бульв. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 5-7/29
готель «Прем’єр Палац», 8-й поверх
тел.: +38 (044) 244 12 35, факс: +38 (044) 244 12 42

Gold MasterCard®   10%*

World MasterCard®   10%*

Platinum MasterCard®  10%*

World Elite MasterCard®  10%*

v

terracotta@premier-palace.com 
www.terracotta.ua 
www.premier-palace.phnr.com

* Знижка надається на страви та напої ресторану та 
не поширюється на такі види послуг: ланч-меню, 
вина та шампанське за ціною понад 3000 грн.


