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парків відпочинку  
та розваг

1. Порт Авентура, Іспанія. Цей іспанський парк розваг  
вважається одним із кращих в Європі. Тут є кілька зон,  
присвячених конкретним країнам і частинам світу, і в кожної – 
який-небудь незвичайний атракціон. Найпопулярніший екстрим 
парку – китайський «Хан Дракон» (Dragon Khan) – кілометрова  
в довжину і 45-метрова у висоту гірка. Вагончики з пасажирами  
нахиляються під усіма кутами на швидкості 105 км/год.  
Приємний бонус: поруч із парком є величезний аквапарк  
Caribe Aquatic, і можна купити єдиний квиток в обидва парки  
зі знижкою.

2. Діснейленд, Франція. Діснейленд в Парижі складається  
з двох тематичних парків – Disneyland Park і Walt Disney 
Studios Park. Це найбільш відвідуваний парк розваг в Європі і, 
без сумніву, один з кращих в світі, чиї казкові атракціони  
зроблять подорож незабутньою! У Діснейленді для кожного 
відвідувача знайдеться щось особливе. Для хлопчиків –  
Дикий Захід і піратська Країна Пригод, для дівчаток – замок 
Сплячої красуні і лабіринт Аліси, для дорослих – картингова 
траса, симулятор польотів і американські гірки, для всієї 
родини – паради, шоу і феєрверки. І все це поруч з Парижем.

3. Парк Мірабіландія, Італія. Цей парк атракціонів – один із 
найбільших в Європі, після французького «Діснейленду»  
і іспанського «Порт-Авентура». Парк займає площу 750 тисяч 
квадратних метрів між Ріміні, до якого 40 кілометрів,  
і Ровеною. Парк обладнаний найсучаснішими атракціонами, 
серед яких американські гірки, цирк, 3D кінотеатр, постійно 
проводяться спектаклі і шоу. Дуже популярні серед відвідувачів 
шоу автомобільних каскадерів і спектаклі російського театру 
на льоду, лазерні шоу  та нічні феєрверки.

4. Європа-парк, Німеччина. Другий за популярністю парк 
розваг в Європі після паризького Діснейленду, Європа-парк 
розташований в районі Баден-Вюртемберг поруч із містом 
Руст. Щорічно парк відвідують приблизно 4 з половиною 
мільйона чоловік. Парк цікавий своєю концепцією – його  
тематичні зони представляють кілька міні-копій європейських 
держав. Також, в парку можна відвідати «Зачарований ліс», 
де розташовані будинок відьом і замок Сплячої красуні,  
Країну пригод з моторошним маршрутом через «джунглі» 
або покататися на пароплаві серед африканських пейзажів.  

5. Movie Park, Німеччина. Movie Park – це один з найцікавіших 
парків світу: одночасно це і парк атракціонів, і діюча кіностудія. 
Парк, повна назва якого звучала раніше як Warner Bros. Movie 
World, в 2004 році був перейменований в Movie Park Germany. 
Природно, всі розваги в цьому парку пов’язані з кіногероями. 
Парк поділений на кілька тематичних частин: вулиці Голлівуду, 
вулиці Нью-Йорка, Дикий Захід, і всюди відвідувачів очікують 
зустрічі з кіно- та мультиплікаційними героями. На території 
парку відкритий музей голлівудських фільмів і проходять шоу 
за мотивами всіх улюблених картин. 

вгору

6. Парк розваг Universal, Сінгапур. Universal Studios Singapore – 
це парк розваг, тематикою якого є кіноіндустрія. Парк відкрився 
8 березня 2010 року, і став першим парком компанії Universal 
Studio в Південно-Східній Азії, він славиться тим, що саме  
в ньому знаходиться найвищий в Азії атракціон «Американські 
гірки». Також, в парку знаходяться 7 тематичних зон  
з атракціонами, кожна з яких розроблена за образом і подобою 
відомих і улюблених фільмів і мультфільмів, які були випущені 
компанією Universal Studio в різний час.

7. Тематичний парк Universal Studios Hollywood, США. 
Розважальний комплекс при всесвітньо відомої кіностудії 
Universal Studios в Лос-Анджелесі, Голлівуд. Це перший парк 
Universal. Пізніше студія відкрила схожі розважальні комплекси 
в Орландо, Осаці та Сінгапурі. Територія парку розділена на 
зони, присвячені найбільш видовищним і касовим фільмам 
кіностудії. Тут можна побачити знімальні павільйони, а також 
самі грандіозні декорації до відомих фільмів, наприклад,  
скелет динозавра, відтворене містечко Дикого Заходу,  
павільйон мумій, тощо. 

8. Леголенд, Данія. Це найперший і найбільший Леголенд на 
планеті, побудований по сусідству з оригінальною фабрикою 
«Лего» в датському містечку Біллунд. Цей дивовижний  
розважальний парк був створений в 1968 році, і щорічно його 
відвідує понад півтора мільйона людей. Парк, створений  
з 45 мільйонів кубиків «Лего» і розбитий на кілька тематичних 
зон, кожна з яких призначена для дітей певного віку. Крім 
того, в парку створена вся необхідна інфраструктура –  
є 7 хороших ресторанів і один фастфуд Burger House, а також 
кілька магазинів із безсмертної продукцією «Лего». Цікавих 
місць в Леголенд величезна кількість, так що тільки заради 
відвідування цього парку розваг вже можна запланувати  
поїздку до Данії.

9. Парк розваг Вінперл, В’єтнам. На острові Хон Тре, куди 
можна потрапити тільки двома способами (скориставшись 
канатною дорогою або катером) розташований не тільки 
унікальний готель Нячанга, але і найбільший у В’єтнамі парк 
розваг. Займаючи площу понад 200,000 кв.метрів, він ділиться 
на кілька зон: атракціони, аквапарк і океанаріум. Крім того, 
кожного дня тут відбувається популярне шоу співаючих  
фонтанів.

10. Парк розваг «Світ Уолта Діснея», США. Найбільший  
і найпопулярніший парк розваг у світі, Walt Disney World  
розташований у Флориді, в 34 кілометрах від Орландо  
в містечку Лейк Буена Віста на гігантській площі в 121,7 км2. 
Це навіть не парк, а ціле казкове місто, що складається із  
чотирьох тематичних розважальних парків і двох водних. Не 
кажучи вже про 33 готеля, що розташовані в Діснейленді або 
поруч із ним, п’яти гольфових полях і численних ресторанах  
і кафе.



Виставка «КАРАВАДЖО» 
Виставка присвячена Мікеланджело Мерізі Караваджо (1571 – 1610).  
Ця виставка не тільки познайомить глядачів із роботами Караваджо, але  
й розповість про шквал різноманітних відгуків критиків та публічності, які  
викликали картини геніального художника

21.06 – 18.09
Мадрид, Іспанія

Виставка британських класичних автомобілів і перегони
Вишукана колекція старовинних британських автомобілів являє собою  
торжество елегантності високого класу на тлі приголомшливо красивих  
гір Енгадин

08.07 – 10.07
Санкт-Моріц, Швейцарія

Концерт групи Gipsy Kings
Gipsy Kings – музична група, яка грає в стилі фламенко. Назва групи говорить 
про національність і прізвище засновників, циган Із династії Рейес (дослівний 
переклад прізвища – «королі»). Концерт відбудеться в Kew Gardens, Richmond 
upon Thames

09.07
Манчестер, Великобританія

Фестиваль популярної музики Barclaycard British Summer Time
Одна з найулюбленіших музичних подій літа. На кілька днів Гайд Парк  
перетворюється в головний музичний майданчик Європи. Цього року  
хедлайнерами фестивалю будуть Florence + the Machine, Mumford & Sons, 
Take That та інші

02.07 – 09.07
Лондон, Великобританія

Black Sea Jazz Festival
Хедлайнерами десятого Black Sea Jazz Festival оголошені знаменита  
американська R&B і соул співачка Мейсі Грей, легендарний джаз-музикант 
Квінсі Джонс, колектив Miles Electric Band із США, британський поп-співак 
Джеймі Каллум

15.07 – 24.07
Батумі, Грузія

Atlas Weekend
Грандіозна подія літа 2016! Кращі з кращих українських і зарубіжних  
музикантів виступатимуть перед гостями на території ВДНГ. Ці літні дні 
запам’ятаються надовго

08.07 – 10.07
Київ, Україна

Концерт Rihanna
Нова концертна програма ANTI World Tour Rihanna. Rihanna є наймолодшою   
співачкою в історії Billboard, якій вдалося дванадцять разів очолити чарт  
Hot 100 протягом шести років. Також, вона є володаркою шести Греммі, п’яти 
American Music Awards і вісімнадцяти нагород Billboard Music Awards

30.07
Париж, Франція

U-Park Festival
Вже цього літа на столичному НСК «Олімпійський» відбудеться найграндіозніша 
музична подія в історії України – U-Park Festival. 6 липня хедлайнерами дня  
стануть легендарні Red Hot Chili Peppers, а 8 липня Київ накриє хвиля самого  
актуального і прогресивного року від MUSE – найбільших музикантів сучасності

06.07 – 08.07
Київ, Україна

Відкриття для публіки Buckingham Palace
Букінгемський палац – офіційна лондонська резиденція британських монархів, 
щороку, із середини липня до середини вересня, офіцйно запрошує всіх охочих 
оглянути палац і оцінити на смак його чудове оздоблення

30.07 – 25.09 

Лондон, Великобританія

Концерт Black Sabbath
Найбільша хард-рок група Black Sabbath відправиться в грандіозне прощальне 
турне THE END. Це буде єдиний концерт музикантів в країнах Балтії і прощання 
З однією з найбільш легендарних груп в історії рок-музики

05.07 

Рига, Латвія

афіша
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цікаві запити

вгору

В неділю зранку в MasterCard Concierge звернувся  
клієнт із проханням організувати доставку чоловічих 
брюк із готелю, в якому він зупинився в Одесі, до 
ательє, яке зачиняється через годину. А також, повернути 
брюки в готель до 12 години наступного дня

За 45 хвилин кур’єр повідомив нам, що брюки вчасно 
доставлені в ательє. А в понеділок, ми отримали подяку 
в винагороду від клієнта

До MasterCard Concierge звернувся клієнт із проханням 
організувати доставку квітів в готель на острів Крит для 
його мами, яка відправилася у відпустку з Києва і як раз 
в цей час знаходилася в дорозі. До прибуття мами до 
готелю залишалося менше 2 годин 

Ми виконали запит своєчасно і зуміли допомогти  
клієнту вразати маму найніжнішим букетом півноній  

Клієнт MasterCard Concierge звернувся до нас із  
запитом оперативно знайти оцінювача-експерта, який 
зміг би провести експертизу та надати офіційний  
висновок для митниці, щодо можливості ввезення 
культурних цінностей із Італії в Україну без додаткових 
митних оплат 

Наступного дня ми запропонували клієнту перевірених 
експертів із детальною інформацією щодо їх послуг.  
А за декілька днів, клієнт безперешкодно отримав  
придбані цінності

Одного вечора до нас звернулася клієнтка з проханням 
допомоги організувати прогулянку на скутерах  
по Барселоні для неї та її друзів. 

За півгодини ми запропонували можливі скутери для 
оренди, а за годину забронювали варіант, який  
сподобався найбільше

пропозиції місяця
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City Beach Club
Стильний open-air клуб розташований на даху найпопулярнішого торгівельного центру  
Києва –  
«Ocean Plaza». 

City Beach Club – справжній пляж в центрі мегаполісу з басейнами та шезлонгами для  
комфортного літнього відпочинку. Це ресторан з авторськими стравами та сучасний бар  
зі спеціальним коктейльним меню. Тут завжди панує атмосфера легкості та веселощів! 

Ідеальне місце для тих, хто хоче відволіктися та насолодитися справжнім літом в місті.

Відкривайте пляжний сезон в місті разом з нами!

м. Київ, вул. Антоновича, 17Б
тел.: +38 (067) 453 50 50, +38 (066) 629 55 55

Gold MasterCard®   спеціальні умови*

World MasterCard®   спеціальні умови*

Platinum MasterCard®  спеціальні умови*

World Elite MasterCard®  спеціальні умови*

v

*  При розрахунку на суму 500 грн – будь-який коктейль із меню.
   При розрахункуна суму від 15 000 грн – пляшка охолодженого 
   Prosecco


