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НАЙЗАГАДКОВІШІ ЗАМКИ 
СВІТУ

ЗАМОК БОДЕЛВІДАН
РІЛ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Був побудований 1460 року, але 1820 року його перебудували, надавши 
справжнього норманського вигляду. Протягом багатьох років цей 
маєток служив і особистою резиденцією, і шпиталем за часів Першої 
світової війни, і приватною школою для дівчат, і навіть музеєм. Привиди 
й примари солдат — цього достатньо, щоб помістити замок на вершину 
рейтингу найстрашніших замків світу, ураховуючи той факт, що за 
легендою його стіни було побудовано на людських кістках. У 2004 році 
замок вибрали для зйомок британської телевізійної програми «Населені 
привидами».

ЕДИНБУРЗЬКИЙ ЗАМОК
ЕДИНБУРГ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ  

Фортеця була побудована на залиш- 
ках древнього вулкана і є будинком 
найзагадковіших привидів світу. Во- 
на служила військовим цілям ще  
з 900 року до н. е. Поява замку опо-
вита великою кількістю таємниць, 
розібратися в яких намагаються іс- 
торики й археологи. Зараз це най- 
відоміша й найпопулярніша пам’ят-
ка Шотландії. Тут зберігаються ко- 
рона, меч і скіпетр — регалії шот- 
ландських королів, а також прос-
лавлений Камінь долі, священна ре-
ліквія Шотландії.

ЗАМОК ДРАГСХОЛЬМ
ХЬОРВЕ, ДАНІЯ 

Один із найдавніших замків у країні 
і один із найбільш загадкових у всій  
Європі. Ця стара будівля, що колись 
належала духовенству, була побудо-
вана 1215 року єпископом з портово-
го містечка. У минулому це також 
в’язниця. Своєю сьогоднішньою по-
пулярністю Драгсхольм головним 
чином зобов’язаний численним ле-
гендам про привидів. За чутками, 
замок населяє близько сотні різно-
манітних духів. Сьогодні це не тіль-
ки замок, але й ресторан, готель, 
музей.

ЗАМОК ФРАНКЕНШТЕЙН
ДАРМШТАДТ, НІМЕЧЧИНА

Перша письмова згадка про нього 
датується 948 роком. Сьогодні за- 
мок Франкенштейн є одним із най-
відоміших у Німеччині. Легенда роз- 
повідає, що один із власників зам-
ку уявив себе великим вченим й ал-
хіміком — Джозеф Конрад Діппель 
Франкенштейн. Чоловік вирішив 
винайти еліксир вічного життя. Але  
після того, як він випробував йо- 
го на собі, отруївся й помер у зам- 
ку. Замок став символом роман-
тизму. 

ЗАМОК БРАН
БРАН, РУМУНІЯ
 
Унікальна архітектурна пам’ятка — 
легендарний замок Бран, якого вва- 
жають резиденцією самого графа 
Дракули. Ця романтична й войов-
нича споруда часів середньовіччя 
підноситься в мальовничих Кар- 
патських горах. Замок виконаний 
у готичному стилі й закладений 
1212 року. Тут є величезна кіль-
кість лабіринтів і коридорів, які пе- 
ретинаються між собою. На подвір’ї 
є старовинна криниця, яка згідно з 
давніми легендами є єдиним входом 
у таємні підземні приміщення.
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АФІША

ТЕНІСНИЙ ТУРНІР 
AEGON 2017

ВЕГАНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
L’ISOLA DI VEG 

КОРОЛІВСЬКІ СКАЧКИ 
ROYAL ASCOT

ЯРМАРОК ВЗУТТЯ 
EXPO RIVA SCHUH

PARIS MEN’S FASHION 
WEEK

ОпЕРА RIGOLETTO 

СВЯТО ВОГНІВ

ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМИ 
«КАННСЬКІ ЛЕВИ» 2017

МІЖНАРОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
СТАРОВИННИХ АВТОМОБІЛІВ

19–25.06

09–11.06

20–24.06

10–13.06

21–25.06

10, 17, 24.06

03–09.07

17–24.06

07–09.07

Лондон, Велика Британія

Рим, Італія

Аскот, Велика Британія

Тренто, Італія

Париж, Франція

Пула, Італія

Сантьяго-де-Куба, Куба

Канни, Франція

Баден-Баден, Німеччина

ЦЕРЕМОНІЯ ВРУЧЕННЯ 
пРЕМІЇ «ТОНІ»

11.06

Нью-Йорк, США
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вгору

До Mastercard Concierge звер-
нувся клієнт, який вперше плану-
вав поїздку в Іспанію. Він хотів 
відвідати найекстремальнішу ту-
ристичну дорогу El Caminito del 
Rey («Королівську стежку»).
Потрапити туди складно, оскільки 
квитки розкуповують за 2–3 місяці. 
Але не для Mastercard Concierge. 
Нам вдалося дістати два квитки. 
Сподіваємося, що клієнт дістав не- 
забутні враження від подорожі.

Клієнт звернувся із запитом про 
підготовку подарунка для дочки, 
яка навчається в передмісті Шрус-
бері.
Уже наступного ранку на дівчину 
чекав сюрприз-поздоровлення. 
Вона була приємно здивована, а 
клієнт задоволений. Mastercard 
Concierge вміє робити сюрпризи!

Якось клієнт захотів організувати 
незабутнє побачення для своєї  
дівчини. Він звернувся до Master-
card Concierge як до «швидкої до-
помоги з ідеями». 
Ми підібрали найкращі ресторани 
на дахах у Києві. Маємо надію, що  
таке високе й романтичне побачен-
ня вдалося!

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 попросив Master- 
card Concierge допомогти приві-
тати близьку людину з днем на-
родження — доставити квіти на 
Балі.
Це був наш перший досвід дос-
тавки на Балі. Перший і дуже ус- 
пішний. Клієнт задоволений тим,  
що ми змогли організувати неза- 
бутнє поздоровлення й забезпе-
чити чудовий настрій дівчині.



пАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

Gold Mastercard®                          5 %

Platinum Mastercard®                         5 %

World Mastercard®                                                                             10 %  
   

World Elite Mastercard®                10 % 

 concierge

пАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

БУТИК-ГОТЕЛЬ 
«ШОпЕН»
Сповнений затишку й елегантності камерний бутик-готель «Шопен» 
пропонує 17 номерів на будь-який смак, а ресторан із терасою та 
відкритою кухнею дасть змогу насолодитися вишуканими стравами 
й живою музикою. Історична будівля готелю, зведена 1897 року  
в неоромантичному стилі, розташована в центрі міста поруч із пала-
цом Потоцьких за кілька хвилин ходьби від  Національного театру 
опери та балету, площі Ринок. Готель ізольований від метушні ді-
лового центру міста. Чудовий сервіс, затишні номери, вишуканий  
стиль і персонал, який виконає всі Ваші побажання, — все це Ви 
знайдете в готелі «Шопен».

АДРЕСИ:  

м. Львів, пл. Євгена Маланюка, 7, 
тел.: +38 (032) 261 10 20; сайт: chopinhotel.com.ua.


