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ЕКСТРЕМАЛЬНІ ЗИМОВІ ВИДИ 
СПОРТУ ДЛЯ ВІДЧАЙДУХІВ

ICE CLIMBING
ЛЬОДОЛАЗІННЯ

Відправляйтесь у Швейцарію, Норвегію чи на Аляску, щоб випробувати 
один із екстремальних видів спорту — айсклаймбінг. Його суть полягає 
в тому, щоб підкорювати льодяні вершини. Якщо звичайне сходження 
на «кам’яну» гору потребує дуже багато уваги, сил та підготовки, то 
цей вид спорту — вдвічі більше. Адже на перший погляд лід здається 
міцним, але все ж таки це дуже крихкий матеріал. Також у прихильників 
цього виду спорту є своя унікальна перепона — замерзлий водоспад. 

SNOW TUBING
СНОУТЮБІНГ

Цей вид спорту швидше не для 
екстремалів, а для тих, хто обож-
нює веселощі. Він сподобається 
тим, хто не любить ні сноуборду, 
ні лиж, але все ж не проти пове-
селитися на снігу. На трасах для 
сноутюбінгу спускаються на «сан-
ках-ватрушках» (тюбингах), що 
нагадують автомобільну камеру. 
Спускатися можна гуртом із дру-
зями, що, звісно, лише додає ве-
селощів.

SKIJORING
ЛИЖНЕ БУКСИРУВАННЯ КОНЕМ

Скіджорінг поширений у США. До-
волі екстремальний вид спорту. 
Засніженим полем лижника тяг-
не кінь, яким керує вершник. 
Конем також може керувати й 
лижник. На Півночі замість коня 
використовують собаку. Ще є ва-
ріант з оленем. Також це може 
бути позашляховик. Головне, щоб 
виконувалася умова — їзда на ли-
жах.

ICE DIVING
ДАЙВІНГ ПІД ЛЬОДОМ 

Щоб займатися цим зимовим ви-
дом спорту, потрібно мати гарну 
фізичну підготовку, витривалість 
та спеціальні обладунки. Ви може-
те побачити підводний світ у його 
«застиглій» красі. Найкраще із 
місць для такого спорту — озеро 
Байкал. Завдяки його кришталево 
чистій воді з глибини 40 метрів 
ви зможете побачити людей, що 
стоять над водою!

ICE КARTING
АЙСКАРТИНГ

Міні-гонки на снігу увібрали в себе 
все найкраще від літнього ви-
ду. Різниця літнього та зимового 
виду в тому, що айскартинг при-
значений для руху льодом. Тут 
можна виконувати віражі, як поо-
динці, так і в хорошій компанії, 
яка допоможе вам розкрити свої 
приховані здібності. Зараз у Фін-
ляндії цей вид спорту стає дедалі 
популярнішим. У цій країні дуже 
велика кількість замерзлих озер і 
річок.
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АФІшА

LONDON FASHION WEEK 
FALL 2017 (WOMEN’S)

КАРНАВАЛ 
В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

ПРОЩАЛЬНИЙ КОНЦЕРТ 
ХОСЕ КАРРЕРАСА 

БІЛІ СКАЧКИ 
CАНКТ-МОРІЦА

ЧЕМПІОНАТ ІЗ ТЕНІСУ 
DUBAI DUTY FREE 2017

SEINE RIVER CRUISE 
FOR THE VALENTINE’S DAY

НАЦІОНАЛЬНЕ СВЯТО 
шОКОЛАДУ

ПАРАД ЧІНГАЙ

КОНЦЕРТ MAROON 5

17–21.02 

05–09.02

18.02

12, 19, 26.02

20.02–04.03

14.02

26.02–06.03 

17–18.02

08.03

Лондон, Англія

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Сідней, Австралія

Санкт-Моріц, Швейцарія

Дубаї, ОАЕ

Париж, Франція

Львів, Україна

Сінгапур

Буффало, США

VALENTINE’S DAY 
BUDAPEST 2017

14.02

Будапешт, Угорщина

вгору
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До нас звернувся клієнт із прохан-
ням допомогти в організації про-
позиції в Парижі. 
Нам вдалося забронювати сто-
лик у найкращому ресторані на 
Ейфелевій вежі. (Зазвичай, бро-
нювати можна за кілька місяців!) 
Mastercard Concierge доставив 
красиві квіти в ресторан. Споді-
ваємося, що дівчина відповіла 
«Так»!

Клієнту дуже сподобалась блуз-
ка з колекції Gucci на фото. Вона 
якраз летіла на шопінг у Мілан і 
попросила Mastercard Concierge 
знайти, у якому з магазинів вона 
може її придбати. 
Як виявилось, саме ця блузка бу-
ла в єдиному екземплярі і саме 
розміру клієнта (нам пощастило!) 
Ми забронювали річ, за що дів-
чина була дуже вдячна.

Якось до Mastercard Concierge зве-
рнувся клієнт і попросив знайти 
найстаріший ресторан у Неаполі, 
де можна скуштувати традиційну 
піцу. 
Ми знайшли такий заклад. Це Piz-
zeria Brandi. Забронювали там сто-
лик для клієнта. Сподіваємося, що 
в такій страровинній атмосфері 
піца була смачною!

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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Один із клієнтів відпочивав із сім’єю 
на екзотичному острові. Сталася 
неприємна ситуація: у його дитини 
виявили ознаки апендициту. Стра-
хова компанія відмовила в наданні 
допомоги, а викликати швидку бу-
ло неможливо для туристів. 
Mastercard Concierge оперативно 
знайшов водія, який відвіз дитину 
у найближчий госпіталь, де надали 
медичну допомогу. Клієнт дуже 
вдячний за допомогу!
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БУТИК-ГОТЕЛЬ 
«шОПЕН»

Історична будівля готелю, зведена 1897 року в неоромантичному 
стилі, розташована в центрі міста поруч із Палацом Потоцьких. 
Завдяки унікальному розташуванню готель ізольований від ме-
тушні ділового центру міста. Чудовий сервіс, затишні номери, 
вишуканий стиль та персонал — це особлива риса камерного го-
телю.

АДРЕСА:  
м. Львів, пл. Маланюка, 7 

тел.: +38 032 261 10 20, сайт: www.chopinhotel.com.ua

Gold Mastercard®        5 %

Platinum Mastercard®        5 %

World Mastercard®       10 %  
 

World Elite Mastercard®        10 % 


