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НАЙКРАЩІ РЕСТОРАНИ СВІТУ 
ПРОСТО НЕБА

DINNER IN THE SKУ
БУДЬ-ДЕ НА ЗЕМЛІ 

Це не заклад, а концепція, яка може стати реальністю для будь-якого охочого 
в багатьох куточках світу. Перша конструкція з’явилася в Бельгії. Сьогодні 
тисячі таких вечерь (і навіть весільних урочистостей) були обслужені в небі 
над більшістю європейських країн, а також в США, Австралії, Китаї, Бразилії 
та Індії. Разом із людьми, що обідають, у повітря піднімаються знамениті 
кухарі, обслуговуючий персонал і, за бажанням, музиканти на сусідньому 
підйомнику. 

THE CLIFF AT CAP
ГРОС-АйЛЕТ, СЕНТ-ЛЮСІЯ 

Універсальний ресторан, родзин- 
кою якого є прекрасне розташу-
вання на краю скелі, на терасі, що  
нависає над Карибським морем і з 
якої відкриваються захоплюючі па-
норамні види й овіває освіжаючий 
морський бриз. Кухарі ресторану 
творять кулінарні шедеври фран-
цузької та вест-індської кухні. Вин-
на карта включає більше ніж 170 
найменувань світових марок з влас-
ного льоху готелю, крім них, пред-
ставлені домашнє вино Pinot Noir  
і Chateaux Petrus.

GB ROOF GARDEN
АФІНИ, ГРЕЦІЯ 

Ідеально розташований ресторан 
дає змогу милуватися фантастични-
ми панорамами Акрополя, пагорба 
Лікавіт і будівлі Парламенту. Меню 
ресторану підтверджує високий рі- 
вень кухні.  У ньому знаходить своє 
чудове відображення «нова серед-
земноморська кухня». Тут також діє  
дрес-код — повсякденний, елегант-
ний, вхід у шортах чи шльопанцях 
заборонений. Прекрасне завершення 
дня — чудові коктейлі від найкращих 
барменів у барах GB Roof Garden 
або Bar8. 

SIROCCO 
БАНГКОК, ТАЇЛАНД

Розташований на 64 поверсі хма-
рочоса State Tower. Один із най-
вищих ресторанів просто неба Si- 
rocco та бар Skу Air належать од- 
ному з найвідоміших готелів у сві- 
ті — Lebua. Це також один із най-
престижніших ресторанів Таїланда, 
де для відвідувачів суворо діє дрес- 
код. Тут пропонують страви серед-
земноморської кухні, приготовані 
найкращими кухарями країни. Від- 
відувачі можуть насолодитися чу-
довою джазовою музикою, а також 
прекрасним видом на Бангкок.

SOUNDS OF SILENCE AYERS ROCK
АВСТРАЛІЯ
 
Кому набридли стіни, пропонуємо 
відвідати ресторан просто неба в 
пустелі, недалеко від каменя Улуру. 
Саме тут можна по-справжньому 
вдихнути свободу й насолодитися 
«звуками тиші». Туристи можуть по-
спостерігати, як засинає сонце, і 
прокидаються зірки. Пропоновані 
страви для справжніх гурманів — 
кенгуру, крокодили, страуси із не- 
звичайними приправами. Тут є те-
лескопи для спостереження за зо-
ряним небом.
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2017

ПРЕМ'ЄРА ОПЕРИ 
«ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ»

КОРОЛІВСЬКЕ КІННЕ шОУ

ФЕСТИВАЛЬ АНАНАСА

МІЖНАРОДНА ВИННА 
ВИСТАВКА VINISTRA

ФІНАЛ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ 
УЄФА

ВИСТАВКА КВІТІВ 
CHELSEA FLOWER SHOW

«БАЛ ЖИТТЯ» 
У ВІДЕНСЬКІЙ РАТУшІ

25–28.05

08–13.05

29.05

10–14.05

02.06

12–14.05

03.06

23–27.05

10.06

Монако, Франція

Київ, Україна

Дрезден, Німеччина

Віндзор, Велика Британія

Лампанг, Таїланд

Пореч, Хорватія

Кардіфф, Велика Британія

Лондон, Велика Британія

Відень, Австрія

КАННСЬКИЙ 
КІНОФЕСТИВАЛЬ

17–28.05

Канни, Франція
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вгору

Клієнт хотів здійснити мрію сина, 
подарувавши йому набір Lego 
Mixels Series 1–9, і звернувся до 
Mastercard Concierge.
Виявилося, що в Україні такого на- 
бору немає, тому нам потрібно бу- 
ло замовляти його аж у США. Нам 
вдалося втілити бажання дитини 
в реальність, за що клієнт дуже 
вдячний!

Клієнт хотів придбати книгу «Ма-
ти і дитина» Елізабет Фенвік. Він 
звернувся до Mastercard Concier-
ge, оскільки тираж потрібної кни-
ги закінчився.
Та для нас це не означало кінець, 
бо ми знайшли вихід, придбавши 
єдиний екземпляр у приватної 
особи.

Клієнт опинився в жахливих умовах 
в санаторії, де не було навіть душу 
в номері. Він намагався самостійно 
вирішити питання, але йому повідомили, 
що покращених вільних місць немає. 
Менеджерам Mastercard Concierge 
вдалось зв’язатися з адміністрацією 
закладу, та вже ввечері клієнт 
насолоджувався відпочинком у 
комфортному номері, за що він 
безмежно вдячний.

цІКАВІ зАПИТИ
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До Мastercard Concierge звернув-
ся клієнт, якому потрібно було 
придбати 100 іранських реалів. 
Він мав подарувати їх своїм пар-
тнерам, оскільки існує певна тра-
диція. 
Такі грошові одиниці не дуже по-
пулярні в Україні, тому знайти їх 
непросто. Нам все-таки вдалося 
відшукати купюру в приватного 
колекціонера, який погодився її  
продати. Сподіваємося, що пар-
тнери клієнта були приємно зди-
вовані.

Один із клієнтів летів у Таїланд із 
пересадкою в Індії і загубив свій 
ноутбук. Він звернувся до нас із 
запитом знайти загублену річ.
На щастя, співробітники аеро-
порту знайшли ноутбук, а ми ус-
пішно доставили його клієнту 
в готель. Із Mastercard Concierge 
знайдеться все!



ПАРТНЕР МІСЯцЯвгору

Gold Mastercard®                            5 %

World Mastercard®                        5 %

Platinum Mastercard®                                                                      5 %  
   

World Elite Mastercard®        5 %, 10 % 

 concierge

ПАРТНЕР МІСЯцЯвгору

GRAND PRIX

Із моменту відкриття й до сьогодні Grand Prix став взірцем для су-
часних фітнес-клубів. Заклад розташований у діловому центрі міста 
на 6000 м2 і поєднав елегантний концепт, найпрогресивніші фітнес-
програми, обладнання преміум-класу й бездоганний сервіс.

АДРЕСА:  

м. Київ, вул. Володимирська, 101, тел.: +38 (044) 230 20 00; 
сайт: www.grand-prix.kiev.ua

«КОЖНЕ зАНЯТТЯ РОБИТЬ 
ВАС КРАЩИМ»


