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топ альпійських  
гірськолижних курортів

1. Санкт-Антон, Австрія – найпопулярніший курорт серед 
світової еліти. Один із найвідоміших спортивних центрів Австрії  
знаходиться всього у 97 км від Інсбрука. Катання на лижах було  
популярним у Санкт-Антон, починаючи ще з 20 століття. До того  
ж тут була відкрита перша в світі гірськолижна школа. На схилах 
цього курорту можна зустріти принца, всесвітньовідому супермодель 
або кінозірку. І не дивно, бо це місце є дійсно унікальним, адже воно 
вдало поєднує в собі активний гірський відпочинок і бурхливе нічне 
життя. Протяжність трас: сині – 110 км, червоні – 138 км, чорні – 30 км.

2. Лех, Австрія – ідеальні умови для катання для початків-
ців та професіоналів. Гірськолижний курорт Лех –  
найфешенебельніший австрійський курорт, що знаходиться у 117 
км від Інсбрука. Відпочити в Леху можуть як любителі катання поза 
трасами, по «цілині», яким курорт надає великий вибір спусків у будь-
який час зимового сезону, так і новачки. Для початківців тут створені 
бездоганні умови, хоча їм все ж більше підійдуть пологі схили Петер-
сборена. Протяжність трас: сині – 55 км, червоні – 70 км, чорні – 15 км.

3. Шамоні, Франція – курорт з найдовшим спуском в Аль-
пах. Чудовий курорт поряд з Монбланом, де у 1924 році проходила  
перша Зимова Олімпіада. Гірськолижний курорт Шамоні, який  
знаходиься у 88 км від Женеви, – один з найпопулярніших гірсько-
лижних курортів в Європі. Долина Шамоні розташована біля  
підніжжя льодовиків Монблану (4807 м) і простягнулася на 16 км від 
селища Лез-Уш до містечка Аржантьер. Тут знаходиться один  
з найдовших спусків в Альпах – легендарна Біла Долина, довжиною 
більш ніж 20 км. Протяжність трас: всього 152 км. Кількість трас: 
зелені – 8, сині – 28, червоні – 20, чорні – 10. 

4. Кітцбюель, Австрія – де на вас чекає найскладніший  
гірськолижний спуск у світі. Це один із найстаріших курортів 
Австрії в Тіролі. Тут також знаходиться всесвітньовідомий гірсько-
лижний спуск Штрайф, на якому проходять етапи Кубку Світу. Нині 
Кітцюбель налічує близько 170 км сучасно обладнених трас.  
Любителі гострих відчуттів, вірогідніше за все, захочуть випробува-
ти трасу Штрайф (довжина 3,5 км, перепад висот 860 м, кут нахилу 
85%, швидкість спуску 140 км/год) – найскладніший гірськолижний 
спуск у світі.

5. Санкт-Моріц, Швейцарія – символ розкішного відпочин-
ку. Незважаючи на досить незручне розташування відносно інших 
міст (500 км до Женеви і 200 км до Цюриха), цей курорт неймовірно 
популярний серед туристів, бо це місто варте того, щоб сюди  
приїхати навіть здалеку. Різноманіття бутіків та престижних готелів 
у поєднанні з чистотою повітря, гірськими озерами та краєвидами 
зробили це місце дуже популярним серед туристів. Дороговизна  
відпочинку відлякує від Санкт-Моріца багатьох, зате тих, хто зали-
шився, приваблює можливість опинитися в своєрідному гірськолиж-
ному «бізнес-класі». І таких, треба сказати, чимало: за рік це місто  
з населенням всього 6000 людей відвідує півтора мільйона туристів. 
Протяжність трас – 350 км: сині– 120, червоні – 205, чорні – 35. 

вгору

6. Гріндельвальд, Швейцарія – один із найгарніших альпій-
ських курортів. Завдяки своїм захоплюючим краєвидам та  
льодовикам рідкісної краси, Гріндельвальд вже з кінця 18-го століття 
став популярним місцем відпочинку для іноземців. Тут часто прово-
дять World Snow Festival, зазвичай в січні, коли протягом тижня різні  
художники зі Швейцарії та інших країн, вирізають скульптури із  
сніжних блоків. Курорт знаходиться за  205 км від Женеви та за 195 км 
від Цюриха. Тут просто ідеальні умови для катання, довжина трас  
становить – 200 км.

7. Церматт, Австрія – місто з кришталево чистим повітрям. 
Гірськолижний курорт Церматт набув популярності завдяки своїм 
довгим трасам, та варто відзначити ось що – тут надзвичайно чисте 
повітря. Адже тут заборонено пересуватись на автомобілях і єдиним 
видом транспорту є електроавтомобілі та коні. В цбому місці також 
досить високі гори, тому, звичайно, цей курорт більше приваблює 
професіоналів. Найдовші та найважчі спуски – в області Тріфті (2709 м). 
Протяжність трас – 310 км: сині – 110, червоні – 150, чорні – 50. Ку-
рорт розташований у 255 км від Женеви та у 240 км від Цюриха.  

8. Межев, Франція –  гастрономічна столиця французьких 
Альп. Це один із найстаріших курортів Французських Альп, місто з 
дивовижною природою, яка справить враження на будь-кого.  
Курорт розташований у 70 км від Женеви. На курорті Межев працю-
ють близько 90 ресторанів, 30 з яких знаходяться в горах, а більше 
десяти були відмічені зірками Мішлен. Більшість закладів спеціалізу-
ються на національній савойській кухні, але також є італійські ресто-
рани та ресторани зі східною кухнею. Умови для катання тут також 
чудові. Протяжність трас становить 300 км: сині – 85, червоні – 64, 
чорні – 23. 

9. Давос, Швейцарія – швейцарська столиця сноубордингу.
На схилах так званої Веселої гори знаходяться два сноупарки  
з хаф-пайпами, трамплінами, столами та іншими забавами для  
любителів фрістайлу. Давос також називають містом рекордів. Це не 
тільки найвисокогорніше місто Європи, але і найбільший курорт на 
усьому континенті. Траси – 248 км: сині – 60, червоні – 128, чорні – 
60. Давос також відомий як лікувальний курорт – тут знаходяться 
декілька престижних клінік, які спеціалізуються на лікуванні  
захворювань дихальних шляхів, алергічних та шкіряних захворювань.  

10. Кортіна д’Ампеццо, Італія – відвідайте столицю Зимо-
вих Олімпійських Ігор. Курорт знаходиться у 165 км від Венеції 
та у 176 км від Інсбруку. Єдиний італійський гірськолижний курорт, 
що входить до групи the Best of Alps, центр «солодкого життя», і вже 
більше століття є еталоном ексклюзивності та стилю. Туристи приїз-
дять сюди не тільки для того, щоб покататися на лижах, а щоб про-
сто відпочити зі смаком. Зазвичай, траси тут ідеально підходять для 
лижників середнього рівня, але деякі ділянки не залишать байдужими 
навіть найзавзятіших професіоналів, на яких чекають спуски по трасі з 
вершини Форчелла Стауніес (2930 м) та Ра Валлес (2470 м). Протяж 
ність трас – 140 км: сині – 60 км, червоні – 66 км, чорні – 14 км.



Й. Штраус «Летюча миша»
Галантні чоловіки у фраках, чарівні жінки в яскравих сукнях, мелодії вальсу, п’янке 
шампанське, жарти, веселощі – атмосфера справжнього карнавалу... Оперета «Летюча 
миша» була написана Йоганном Штраусом всього за 42 дні. Так само стрімко оперета 
здобула прихильність столичної публіки і сьогодні є однією з найпопулярніших  
в репертуарі Національної оперети.

03.01
Київ, Театр Оперети

Різдвяний концерт Тіни Кароль 
«Колядки та вибрані хіти» – дуже світла, ніжна, наповнена добром і любов’ю концертна 
програма. У першій частині концерту співачка в образі казкового Коляди виконає популярні 
народні колядки в новій музичній обробці. У другій частині концерту прозвучать улюблені 
хіти Тіни, створені за весь час її творчості.

07.01
Київ, Палац Україна

Lumiere (Люм’єр)   
Можливість побачити місто у зовсім інших відтінках. У найвідоміших куточках міста 
можна буде побачити неймовірне 3D-шоу та інсталяції. Перший фестиваль світла  
в Лондоні. Довгоочікувана подія, яка відбувається за підтримки мера міста. 

14.01–17.01
Лондон

Офіційні дні знижок у Парижі  
В кожному місті сезон знижок проходить по-різному. Майже з самого початку січня  
у Парижі офіційно розпочинаються дні знижок і на вітринах магазинів з’являється  
напис «Soldes». Відвідайте романтичний Париж, який стає ще більш казковим взимку,  
та влаштуйте шоппінг, адже у вашому розпорядженні тисячі бутіків столиці

16.01
Париж

Відкритий чемпіонат Австраліїї з тенісу 2016  
Один з чотирьох турнірів Великого шолома, нині проводиться в австралійському місті  
Мельбурн на кортах місцевого спортивного комплексу «Мельбурн Парк». Ігри  
відбуваються в Мельбурнському парку, побудованому в 1988 спеціально для цього турніру.

18-31.01
Мельбурн

Imagine Dragons 
Номінанти «Греммі» та лауреати премії «Білборд», фаворити світових радіостанцій,  
Американський журнал Billboard назвав їх найяскравішими новими зірками 2013 року,  
а журнал Rolling Stone назвали їх сингл «Radioactive» найбільшим рок-хітом року. Їхні 
пісні не залишають нікого байдужим. В рамках свого світого турне група виступить  
в столиці Чехії – Празі. 

16.01 

Прага

Футбольний матч Чемпіонату Англії «Арсенал» – «Челсі»
Матч, який ще називають «Великим лондонським дербі», відбудеться на стадіоні  
лондонського Арсеналу «Емірейтс». У зв’язку з тим, що в обох командах виступають гравці 
світового масштабу, вболівальників чекає дуже запекла боротьба двох команд з одного міста. 

24.01 

Лондон

Bryan Adams
Концерт відомого співака у Португалії відбудеться на MEO Arena, яка вміщує близько 20 
тисяч осіб. Брайан Адамс – це не просто співак, це – зірка світового масштабу. Він нео-
дноразово очолював відомі міжнародні хіт-паради, наприклад: Billboard, Hot 100. Най-
відоміші його пісні – «Heaven», «Please forgive me», «All For Love», «Have You Ever Really 
Loved a Woman» та інші. Співак також був номінантом премій «Золотий глобус»  
та «Оскар» за написання пісень до відомих кінострічок. 

25.01 

Лісабон

Європейська зима 
До 10 січня включно у вас є можливість відчути неймовірну атмосефру європейського 
Різдва – глінтвейн, смаколики, багато подарунків та сувенірів. В ХІХ ст. Поштова площа 
в Києві називалась площею Різва, тому не дивно, що цього року саме тут проходить цей 
Різдвяний ярмарок. Не пропустіть: з 31 грудня по 5 січня – дні Італії, а з 6 по 10 січня – 
дні України. 

до 10.01
Київ, Поштова Площа

афіша
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цікаві запити
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Один наш клієнт вирішив зробити подарунок своїй 
доньці, яка обожнює танцювати та звернувся до нас  
з проханням організувати приватний урок  
з танцівницею Маріам Туркменбаєвою. 

Наступного дня ми зателефонували клієнту  
і повідомили, що Маріам вже підбирає музичні  
композиції до уроку

Наш клієнт вирішив освідчитися своїй коханій   
і попросив нас підібрати найромантичніші місця  
в Лондоні. 

Наступного тижня ми бронювали квитки  
до Лондона для нашого клієнта та його коханої 

Наші клієнти, подорожуючи США, вирішили  
орендувати автомобіль Тесла. 

Через три години ми надіслали електронного листа 
з усіма подробицями та контактами. А через три дні 
забронювали обраний автомобіль

Наша клієнтка звернулася до нас з незвичайним  
запитом – підібрати всі друковані та електронні  
видання про бджілярство. 

Через декілька днів ми відправили список із  
132 професійних видань з контактами редакцій по 
всьому світу, а через місяць отримали солодкий  
сувенір від клієнтки

пропозиції місяця

вгору

Montblanc
Більше 100 років Montblanc обійняє традиції неминущих цінностей і вишуканої майстерності. 
Безкомпромісні принципи дизайну, стилю, якості та виробництва дозволяють створювати 
колекції, які передаються з покоління в покоління. Культова емблема Montblanc є символом 
досконалості , вершиною розкоші письмового приладдя, годинників, виробів зі шкіри, аксесуарів, 
парфумерії та сонцезахисних окулярів. Дім Montblanc забезпечує просування передового досвіду 
через сферу культури. За допомогою різних міжнародних заходів  Дім Montblanc робить творчий 
внесок у сучасне культурне життя. Montblanc сам пише маленький шматочок історії культури.

www.montblanc.com

м. Київ вул. Богдана Хмельницького, 30/10,  
 +38 (044) 234 74 49 
 вул. Басейна, 4, ТРЦ Мандарин Плаза,  
 +38 (044) 496 06 08 
 вул. Горького, 176, ТРЦ Ocean Plaza,  
 магазин «Luxury House», +38 (044) 591 37 27

м. Одеса  вул. Гаванна, 6, +38 (048) 233 76 59 
     пл. 10 Квітня, Галерея «Сади Перемоги»,  
                 +38 (048) 785 35 66 

м. Дніпропетровськ  б-р Катеринославський, 2,  
            ТДК Босфор, +38 (056) 790 30 44

Gold MasterCard®    5%
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