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найцікавіших парків світу

1. Міленіум Парк, Чикаго. З моменту відкриття у 2004 році  
Міленіум Парк став улюбленим місцем відпочинку туристів та жителів 
міста. Парк площею 100 кв. м — справжня оаза, де можна сховатися 
від міської суєти і шуму та насолодитися природою і архітектурною 
красою. Міленіум Парк отримав безліч нагород за унікальність  
дизайну та розмаїття ландшафтів. Усі бажаючі можуть побачити театр  
Jay Pritzker Pavilion, велику «квасолину» Cloud Gate, фонтани Crown 
Fountain, сад Lurie Garden. Оскільки парк розташований над великою  
підземною стоянкою і залізничною станцією Millenium Station, його  
визнали найбільшим в світі садом на даху.

2. Гайд парк, Лондон. Всесвітньовідомий королівський парк  
площею 1,4 км² у самому центрі Лондона. У центрі Гайд-Парку  
розташоване штучне озеро Серпантин, на якому дозволені прогулянки 
на човні і катамаранах. А таку назву озеро отримало завдяки своїй 
дивній формі. Гайд-Парк відомий своєю Трибуною Ораторів, яка існує 
на цьому місці з 1872 року. Колись прем’єр-міністром Англії був  
виданий наказ, згідно з яким на Трибуні Ораторів дозволялося  
висловлювати будь-які думки та ідеї. Відтоді Трибуна стала улюбленим 
місцем проповідників і багатьох політичних діячів, які могли тут  
вільно висловлювати свої погляди і переконання.

3. Центральний парк, Нью-Йорк. Центральний парк  
у Нью-Йорку – справжня оаза зелені у самому серці Манхеттена. 
Історія парку бере початок від 1853 року, коли вищий законодавчий 
орган штату Нью-Йорка виділив спеціальну територію для  
будівництва парку, щоб сприяти покращенню здоров’я населення. 
Зараз парк займає площу у 341 га та є одним із найвідоміших парків 
у США та світі. У парку розкинулася безліч стежок для прогулянок, 
штучні озера та ставки, спортивні майданчики і поля, ковзанка  
та навіть пташиний заповідник. 

4. Сади Бутчартів, Канада, о.Ванкувер. Сади Бутчартів (Butchart 
Gardens) – квіткові сади, які відвідують щорічно понад мільйона  
людей. Словами неможливо описати всю красу і різнобарв’я пахучих 
квітників, зелених газонів, фонтанчиків, гіллястих дерев. Багатоярусні 
водоспади, майстерно оформлені скульптурними композиціями  
фонтани, водойми різної форми і струмки з містками, звивисті  
доріжки і кручені сходи органічно доповнюють різнокольоровий  
рослинний пейзаж. Відвідувачі залишають парк у захопленні від  
його казкової краси.

5. Кекенхоф, Амстердам. Кекенхоф – «парк квітів», відомий  
на весь світ насамперед завдяки величезним полям тюльпанів  
на його території. На 32 гектарах росте більше 100 різновидів цих 
квітів. Звичайно, крім тюльпанів, парк прикрашають інші рослини:  
бузок, орхідеї, троянди, лілії. Минулого року парк відвідали  
1 175 000 відвідувачів! Парк можна відвідати з кінця березня  
і до середини травня.

вгору

7. Сади Мірабель, Зальцбург. Сади Мірабель, при палаці  
з однойменною назвою (Mirabell Palace) в австрійському місті  
Зальцбург, вважаються одним з найбільш вишуканих садів Європи. 
На території саду можна знайти велику кількість різноманітних  
за стилістикою скульптур і водних об’єктів, створених відомими 
австрійськими майстрами. Також у садах Мірабель є зелена галерея, 
оранжерея, «зелений» театр і лабіринт.

6. Люксембурзький сад, Париж. Люксембурзький сад – палацово- 
парковий ансамбль у центрі Парижа, колишній королівський парк,  
розташований в Паризькому Латинському кварталі. Парк займає  
26 гектарів. Люксембурзький сад є не тільки центром політичного 
життя і відпочинку городян, він завжди служив джерелом натхнення 
для відомих художників. Ми можемо бачити Люксембурзький сад на 
полотнах Матісса, Ренуара, Тіссо та інших художників. Незважаючи на 
класичний вигляд, Люксембурзький сад ідеально підходить для  
відпочинку, адже там є тенісні корти і дитячі ігрові майданчики.  
В саду також виставлено більше ста скульптур, в тому числі статуї 
Стендаля, Шопена, Монтеск’є, Бодлера, Делакруа. 

 8.Тропічний сад Нонг Нуч, Таїланд. У Таїланді одним  
з найкрасивіших місць вважається Тропічний парк Нонг Нуч  
у м. Паттайя. Парк є одним з найбагатших хранителів екзотичної 
флори і фауни Азії. Нонг Нуч – це 600 акрів вражаючих ботанічних 
садів, де туристи насолоджуються неймовірним ароматом квітів, 
милуються розкішною колекцією рослин, відчувають енергію життя, 
зливаючись з природою.

9. Парк на острові Белла (Isola Bella), Італія. Острів Белла  
(Isola Bella), з італійської «гарний острів» – один з Борромейскіх  
островів на озері Маджоре в регіоні П’ємон. Острів зовсім маленький, 
його довжина – 320 метрів, ширина – 4000 метрів. На острові  
розташований палац Борромео і прилеглий до нього казкової краси 
парк. Сюди любили приїздити англійські лорди, Наполеон  
і Жозефіна, історик Едуард Гібон. На даний час на острові, який має 
форму корабля, щорічно проходить фестиваль класичної музики.

10. Парк Гюель, Барселона. Парк Гюель – одна з найкрасивіших 
пам’яток Барселони, творіння легендарного Антоніо Гауді. Ініціатива 
створення парку належала каталонському меценату і політику 
Еусебіо Гуелю, чиє ім’я і отримав парк. Гуель захотів створити щось 
схоже на місто-сад поруч з Барселоною, для чого і викупив 15 гектарів 
землі. У майбутньому місті-саду планувалося побудувати 40 будинків  
і вілл для заможних городян, але в результаті весь проект обернувся  
величезним економічним провалом, і з 40 запланованих будівель  
звели тільки три, в одній з яких з 1906 року і майже до кінця життя 
жив сам Гауді (зараз там розмістився будинок-музей великого  
архітектора). Цей парк улюблене місце туристів, адже тут можна 
годинами блукати і милуватися дивною архітектурою. 



Двадцятий Biennale в Сіднеї
Двадцята довгоочікувана та найбільша виставка сучасного мистецтва в Сіднеї  
відкриється цієї весни та триватиме 3 місяці. В рамках виставки будуть організовані 
різні екскурсії, форуми, зустрічі з артистами та інші цікаві розважальні заходи. Виставка 
проходить кожних 2 роки і цього разу на ній будуть представлені роботи 73 митців,  
з них 12 з Австралії. Відвідування виставки безкоштовне. 

18.03 – 05.09
Сідней

Футбольний матч «Барселона – Реал» 
На домашньому стадіоні Барселони «Камп Ноу» в рамках 31-ого туру чемпіонату Іспанії  
з футболу зустрінуться дві кращі команди країни. Мільйони глядачів дивитимуться  
найочікуванішу гру іспанського сезону. Вболівальники з нетерпінням чекають на матч, 
у якому зіграють такі відомі гравці, як Мессі, Суарес, Роналду, Бензема та інші.

02.04
Барселона

Виставка «Юсуф Карш: ікони 20 століття»
На виставці будуть представлені портрети провідних фігур у мистецтві, політиці і кіно, 
зроблені талановитим канадським фотографом Юсуфом Каршем. 60 портретів  
найвідоміших чоловіків і жінок, що мали неймовірний вплив у 20 столітті. Починаючи  
з відомої фотографії Черчилля, знятої в 1941 році, та портрету молодої Принцеси Єлизавети, 
виставка дасть рідкісну можливість відвідувачам зазирнути в життя відомих людей  
і згадати, якими вони були та який внесок зробили. 

18.03 – 05.09
Лас Вегас, Gallery of Fine 

Art, Bellagio

Виставка «Джеймс Бонд, 007»
На виставці буде представлено більше 500 оригінальних об’єктів, з якими Ви поринете 
у шпіонський світ всесвітньовідомого Джеймса Бонда. В одному місці зібрані вишукані 
напої, елегантні костюми, гаджети, фотографії зі зйомок та інші ексклюзивні елементи. 
Ця виставка дарує унікальну можливість усім, хто захоплюється фільмами про  
неперевершеного шпигуна, доторкнутися до світу, яким ми раніше бачили лише  
на екрані. 

16.04 – 04.09
Париж,  

Grande Halle de la Villette

Виставка «Історія спідньої білизни» 
В одному з найвідоміших музеїв Лондона з середини квітня проходитиме виставка,  
на якій буде детально розглянута роль спідньої білизни в модному гардеробі та  
показано, як з часом змінювалися модні тенденції. Будуть представлені роботи  
багатьох відомих дизайнерів, які з успіхом впроваджували різні новаторські ідеї, щоб 
зробити білизну максимально комфортною та приємною на дотик, але водночас  
привабливою та спокусливою. Спонсором виставки є відомий дім білизни  
Agent Provocateur. 

16.04 – 12.03
Лондон, 

Victoria and Albert Museum

Концерт Ріанни 
Знаменита співачка у рамках свого світового турне на підтримку восьмого альбому Anti  
виступить в Чикаго. Загалом тур включатиме близько 60 концертів по всьому світу.  
На концерті Ви почуєте не тільки улюблені хіти, але й нові пісні, деякі з яких були записані  
за участі репера Тревіса Скота, який заспіває разом з Ріанною. 

15.04
Чікаго, United Center

World Art Dubai 2016
Через унікальне поєднання мистецтва, освіти і розваг World Art Dubai відображає 
стрімкий розвиток міста як провідного культурного і художнього центру. Цього року  
на виставці будуть представлені декілька сотень робіт митців зі всього світу – як  
початківців, так і професіоналів. Відвідувачі зможуть побачити різноманітні картини, 
ескізи, фотографії, скульптури та інсталяції. Тут також відбудуться майстер-класи,  
семінари та цікаві лекції. 

06.04 – 09.04 

Дубай, Dubai World Trade 
Centre 

My ABBA Tribute Show
У квітні Павло Шилько (Dj Паша), генеральний продюсер музичної премії YUNA, представить 
унікальний концерт My ABBA Tribute Show. Шведський гурт ABBA проіснував всього десять ро-
ків, але шлейф добірних хітів не згасає у музичному просторі. Можливо, вам одразу спадає на 
думку «Happy New Year» чи приходить асоціація із піснею «Dancing Queen»? Але почути  
назву ABBA і залишитися байдужим неможливо – ми досі їх любимо, поза часом  
та географічними кордонами.

11.04
Київ, Жовтневий палац

Студія «Квартал 95»
Студія «Квартал 95» виросла зі звичайної КВН команди, і тепер це найбільший  
гумористичний проект в Україні. Хлопці знімають серіали і фільми, щорічно  
продюсують нові шоу і отримують за це заслужене визнання. Свій жанр кварталівці 
називають інтелектуальним гумором: щоб зрозуміти їхні жарти, потрібно орієнтуватися 
у загальній ситуації в країні. Зараз Студія «Квартал 95» представляє оновлену  
гумористичну програму, повну актуальних жартів і мініатюр, які подарують Вам  
веселий вечір та чудовий настрій. 

12.04 

Дніпропетровськ,  
Дніпропетровський  

державний цирк

Виставка The Rolling Stones
Перша велика виставка EXHIBITIONISM, присвячена історії легендарної групи Rolling Stones, 
відбудеться  в Лондоні. EXHIBITIONISM пройде в галереї Саатчі в центрі Лондона. Близько 
500 експонатів є особистою власністю учасників групи і ніколи раніше не виставлялися на 
загальний огляд. Серед них – інструменти музикантів, костюми, невідомі раніше відеокліпи  
і предмети з гримерок учасників групи.

05.04 – 06.09
Лондон, Великобританія

афіша

вгору



цікаві запити

вгору

Один клієнт звернувся до нас з проханням  
офіційно підтвердити справжність піджака SMALTO. 

Після довгих пошуків, ми знайшли шопінг-гіда  
в Парижі, особистого дизайнера Короля Бельгії  
та ексклюзивного фахівця із законним правом  
підтверджувати справжність речей та видавати  
відповідний документ, який з радістю погодився 
співпрацювати з клієнтом для перевірки піджака 
SMALTO на справжність.

Наші клієнти, перебуваючи у морському круїзі, попро-
сили знайти фахівця, який зможе віддалено допомогти 
в налаштуванні GPS навігатора на судні, оскільки без 
встановлення необхідних параметрів вони не зможуть 
йти за маршрутом. 

Ми оперативно знайшли місцевих майстрів, зв’язали 
їх з клієнтами, чим допомогли клієнтам не загубитися 
«в безодні морській» в районі Багамських островів. 

Один клієнтка вирішила подарувати своєму чоловікові 
вражаючий подарунок – новенький гідроцикл.

Ми з задоволенням підібрали найцікавіші варіанти  
водних мотоциклів в Україні та закордоном  
та допомогли організувати доставку подарунку саме  
на День Народження.

Одна клієнтка звернулася з проханням знайти  
ексклюзивну сумочку Peekaboo by Fendi dark blue. 

Після тривалих пошуків нам вдалося знайти цю  
сумку в Нью-Йорку в Barneys New York – ADISON  
та домовитися з магазином, щоб вони як виняток  
зарезервували сумку на дві доби, щоб наша клієнтка 
могла полетіти в Нью-Йорк і особисто її придбати.

пропозиції місяця

вгору

MOZGI bar & shop

Гастрономічний бар, м’ясний ресторан, професійна студія звукозапису та магазин  
брендованого одягу об’єдналися в одному місці. MOZGI BAR&SHOP – сучасний  
концептуальний заклад, в якому можна смачно поїсти, зарядитися новими ідеями,  
провести час наодинці та весело відпочити з друзями. Щовечора гостей огортає  
атмосфера pre-party, а місце за пультом належить кращим діджеям країни та світу.  
Бар створений для відпочинку у будь-який день тижня та час доби.

Тут готують м’ясо на відкритому вогні та міксують гастрономічні  коктейлі. Тут завжди 
настрій pre-party та найкращі діджеї країни і світу. Це місце, де ваш мозок відпочиває  
в будь-який час!

м. Київ Вул. Басейна, 2А  
+38 (050) 629 55 55

Gold MasterCard®   спеціальні умови*

World MasterCard®   спеціальні умови*

Platinum MasterCard®  спеціальні умови*

World Elite MasterCard®  спеціальні умови*

v

www.mozgibar.com

* За наявності преміальної карти MasterCard®: пріоритетне  
бронювання столиків; при замовленні на суму вище 500 грн –  
будь-який коктейль з меню в подарунок; при замовленні на суму 
вище 1500 грн – пляшка Prosecco в подарунок


