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місць для подорожей  
на травневі свята

1. Озеро Комо, Італія. Озеро Комо – це, напевно, одна з головних 
пам’яток півночі Італії: справжнє диво природи серед гірських  
пейзажів. Озеро довжиною 27 кілометрів розташовано 
в 40 кілометрах на північ від Мілана і служить найпопулярнішим  
місцем відпочинку італійців та зарубіжних туристів. В цій вишуканій 
місцевості протягом багатьох століть завжди відпочивала і будувала 
вілли аристократія, а зараз на Комо розташовані будинки таких  
знаменитостей, як Мадонна, Метью Белламі, Сільвестр Сталлоне,  
Рональдіньо та багатьох інших. На Комо зазвичай приїздять  
щоб відпочити не поспішаючи, без зайвої метушні та просто, щоб 
насолодитися природою, п’янким повітрям і дзеркальною водою. 

2. Едінбург, Шотландія. Шотландія – це країна з сильною  
культурою, приголомшливо гарною природою, чудовими пам’ятками 
архітектури, це одне з тих місць, відвідавши яке, ніколи  
не пошкодуєш. Шотландія закохує у себе нестримним духом  
свободи, яке вдихнувши хоча б одного разу, хочеш відчути знову  
і знову. Ця дивовижна суміш культури, історії, архітектури  
та пейзажів дійсно вражає. Тут дуже гарно цілий рік, але саме  
в травні природа в Шотландії просто неймовірна.

3. Монако. Князівство Монако настільки мініатюрне, що основні  
історичні пам’ятки можна оглянути за день. Цього ж часу достатньо 
для того, щоб назавжди закохатися у Монако. Сьогодні Монако – 
один із найкращих і найфешенебельніших курортів Європи. У Монако 
сотні ресторанів, дискотек і нічних клубів, казино і барів.  
Найпопулярніші заклади Монако: ресторан Луі XV, Ла-Бель-Епок, 
Ла-кабаре-де-казино, Ля-Куполь, Тіффані, Чайна-Таун. П’ята 
частина території Монако зайнята садами і парками. Тут ростуть  
інжир і гранат, мигдаль і хурма, лимони й апельсини. Туристи  
приїжджають у цю країну не тільки за морем, сонцем і розвагами,  
але й для того, щоб побачити на власні очі багату культурну спадщину –  
музеї та виставкові центри з унікальними колекціями, замки та собори, 
парки та палаци. 

4. Парк «Йосеміті», Каліфорнія, США. Національний парк  
Йосеміті – справжня національна гордість США. Заповідник  
з найвищим водоспадом у Північній Америці та 1300 км. туристичних 
маршрутів розташувався на схилах гір Сьєрра-Невада, в штаті  
Каліфорнія. Цей парк – один із перших природних заповідників США, 
який завдяки своїй унікальній незайманій природі (95% площі парку – 
дика) з 1984 року знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Навесні  
ж найяскравішим видовищем тут є водоспади: Йосеміті, Рідалвейл, 
Невада і Вернал, тільки задля яких сюди вже варто приїхати. 

5. Версаль, Франція. Хтось їде до Парижа, щоб просто подивитися 
саме місто або ж відвідати Діснейленд з дітьми, але є місце,  
розташоване на відстані близько 17 км на захід від Парижа, яке  
дійсно варте Вашої уваги. Версальський палац був політичною  
столицею Франції протягом понад століття і будинком для 
королівського двору з 1682 по 1789 роки. Його намагались  
скопіювати ледь не всі європейські монархи.Сьогодні палацовий  
комплекс є однією з найпопулярніших туристичних пам’яток  
Франції, та особливо вражають його розкішні сади, які займають  
площу 815 гектарів. 

вгору

6. Плітвіцькі озера, м. Слунь, Хорватія. «Плітвіцькі озера» –  
найбільший парк в Хорватії. Вся його краса зібрана в 16 озерах,  
пов’язаних між собою водоспадами і протоками. Ці озера, немов  
16 аквамаринів, вінчають собою корону густого гірського лісу.  
Національний парк займає площу в 300 км², а самі озера мають  
протяжність понад 8 км. Краса Плітвіцьких озер захоплює дух  
у будь-яку пору року. Тут можна насолодитися видом укритого  
снігом зимового лісу або жарким середземноморським літом,  
а навесні у парку своя унікальна атмосфера. 

7. Замок Нойшванштайн, м. Фюссен, Німеччина.  Замок-казка, 
що затаївся у лісових масивах Баварських Альп – справжній шедевр, 
який заслужив шалену популярність у туристів. Замок Нойшванштайн 
є колишньою резиденцією останнього короля Баварії Людвіга II,  
і був побудований на його замовлення на знак пошани до  
Ріхарда Вагнера. Нойшванштайн став прототипом замку Сплячої 
красуні в Паризькому Діснейленді, джерелом натхнення Чайковського 
для балету «Лебедине озеро» і втіленням любові Людвіга II  
до музики Вагнера. Навряд чи знайдуться інші замки в Німеччині,  
що зберігають більше експонатів, які б продемонстрували таке  
королівське захоплення композиціями Вагнера, адже тут  
знаходиться велика кількість гобеленів із зображенням сцен із його 
опер.

 8. Острів Санторіні, Греція. Як тільки не називають Санторіні:  
це і візитна картка Греції, і місто на краю світу, і рай на висоті 300 
метрів. Але точно можна сказати що Санторіні – одне  
з найромантичніших місць на Землі й один з найпопулярніших  
курортів Греції. Найкращим часом для відвідування Санторіні  
вважається друга половина весни та  початок осені. Тому вже  
з травня на острів починають з’їжджатися туристи з усього світу, 
адже в середньому температура повітря тут вже досягає  
24-25 градусів і вище, що створює ідеальні умови для  
комфортного відпочинку.

9. Єрусалим, Ізраїль. Єрусалим – столиця Ізраїлю та  
найзагадковіше місце на планеті Земля. Єрусалим – багатогранне, 
дивовижне та священне місце, що символізує людську віру  
та прагнення до Бога. Причому священним він є відразу для трьох  
релігій: християнства, ісламу та іудаїзму. Це місто дійсно зачаровує  
і манить. І щоб переконатися в цьому, варто лише раз побувати тут  
і Вам неодмінно захочеться знову повернутися сюди. До речі,  
саме з трaвня пo вeрeceнь тут нacтaє ceзoн coнячниx днiв,  
що робить Єрусалим ідеальним місцем для подорожі під час  
травневих свят.

10. Каппадокія, Туреччина. Каппадокія відома своїми  
фантастичними ландшафтами і вражаючими печерними містами. 
Щорічно сюди приїздять з усіх куточків світу сотні бажаючих  
політати на повітряних кулях над казковою долиною Гьореме.  
Якщо Ви завжди мріяли політати на повітряній кулі, то, напевно,  
найкращим місцем для цього є Каппадокія. Унікальність місцевості  
і спеціально налагоджена система польотів, керованих  
професіоналами, створюють ідеальні умови для втілення  
Вашої мрії.



69-ий Каннський кінофестиваль
Каннський кінофестиваль проводиться щороку у курортному місті Канни (Франція,  
Лазурний берег) та входить до так званої «Великої п’ятірки» (Big Five) найпрестижніших 
кінофестивалів. На фестиваль щорічно приїздить понад 35 000 професіоналів  
кінематографу з усього світу. 

11.05 – 22.05
Канни, Франція

F1 Formula One Grand Prix Spain 2016 
Гран-прі Іспанії – п’ятий чемпіонат Формули-1, що проводиться на трасі Barcelona – 
Catalunya Circuit, яка знаходиться приблизно в 30-ти кілометрах від Барселони, у містечку 
Montmeló (Монтмело). Цікаво, що гран-прі Іспанії набагато старший за Формулу 1 – адже 
вперше він був проведений ще у 1913 році, а включений до календарю чемпіонату  
Формули-1 у 1951 році. 

13.05 – 15.05
Барселона, Іспанія

Вистава «Ромео та Джульєта» 
Подивитися виставу “Ромео та Джульєта” про романтичну історію забороненого кохання 
можна буде вже цього травня у театрі Гаррік в Лондоні. Режисером вистави став Кеннет 
Чарльз Брана – британський актор театру та кіно, кинорежисер, сценарист та продюсер. 
Головні ролі зіграють Дерек Джекобі, Лілі Джеймс і Річард Медден. 

13.05 – 19.08
Лондон, Англія

Фестиваль Яскравий Сідней (Vivid Sydney) 
Щорічний фестиваль світу, музики та фантазії, в рамках якого на знакових пам’ятках 
Сіднея, в тому числі Оперному театрі, в гавані та на міських просторах будуть показані 
3D - проекції і світлові інсталяції. Окрім світлових шоу на гостей чекає яскрава програма 
ультрасучасної музики, включаючи живі виступи в Оперному театрі Сіднея.  
Приголомшливі світлові інсталяції і 3D - проекції для повноти картини доповнюються 
музичним супроводом, що створює дійсно казкову атмосферу. 

27.05 – 18.06
Сідней, Австралія

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 2016 
Фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА 2015 – 2016, 61-го сезону в історії  
Кубка Європейських чемпіонів і 24-го сезону в історії Ліги чемпіонів УЄФА. Матч  
відбудеться в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро». Переможець матчу зіграє з переможцем 
Ліги Європи УЄФА сезону 2015 – 2016 у матчі на Суперкубок УЄФА 2016 року,  
а також буде кваліфікуватися до півфіналу клубного чемпіонату світу 2016 року.

28.05
Мілан, Італія

Балет «Попелюшка» Катерини Ханюкова та Валентино Зукетті 
Зірки британського балету Катерина Ханюкова та Валентино Зукетті вперше разом  
виступлять на сцені Національної опери України, виконавши головні партії у балеті  
«Попелюшка» на музику одного з найвідоміших композиторів ХХ століття Сергія Прокоф’єва. 
Улюблена всіма з дитинства казка «Попелюшка» у виконанні Ханюкової обіцяє подарувати 
глядачам по-справжньому чарівний і вишуканий вечір.  

24.05
Київ, Україна

Концерт Бенджаміна Клементина 
Бенджамін Клементин дивний і незбагненний, суперечливий і сміливий, цікавий  
і яскравий. Критики досі не можуть визначити чітку стилістику і гармонію музики  
Бенджаміна Клементина. Вони шукають зв’язок з френч-шансоном та намагаються  
пояснити поєднання міді, перкусії з фортепіаннимі замальовками. Британське відкриття  
2015 року, нова зірка світової величини вперше в Україні! 

14.05 

Київ, Україна

Чемпіонат Ролан Гаррос 
Відкритий чемпіонат Франції з тенісу – один з чотирьох турнірів Великого шолому, який  
щорічно проводиться у Парижі ще з 1891 року. Будуть визначені переможці у дев’яти  
розрядах: у п’яти – у дорослих та чотирьох – у старших юніорів. 

22.05 – 05.06
Париж, Франція

Концерт Джамали 
Джамала – українська співачка, яка виступає, як в оперному, так і джазовому жанрі. Її 
авторську музику виділяє оригінальність, що поєднує надзвичайно сильний голос 
і яскраве звучання у стилях джаз, соул, госпел та електронна музика. Усі шанувальники 
творчості неординарної співачки зможуть насолодитися її композиціями з нового  
альбому, а також улюбленими і популярними хітами. 

24.05 

Київ, Україна

Концерт Джанет Джексон 
Джанет Джексон – американська співачка, автор пісень, продюсер, танцівниця і  
акторка. Вона – молодша сестра короля поп-музики Майкла Джексона. За даними  
журналу «Billboard» Джанет входить до списку найбільш продаваних виконавців за всю 
історію сучасної поп-музики, на рахунку якої понад 100 мільйонів копій своїх записів. 

14.05
Лас Вегас, США

афіша
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цікаві запити

вгору

У суботу вранці до нас звернувся клієнт із  
запитом оперативно підібрати список місць у Києві, 
де цвітуть магнолії. 
 
А за 15 хвилин ми надали детальну інформацію про 
всі місця столиці, де можна насолодитися ароматом  
і красою київських магнолій.

У п’ятницю в обід до нас звернувся клієнт із цікавим 
запитом – організувати термінову доставку жіночих 
туфель до одного з парків Києва, тому що саме там, 
дорогою на важливу зустріч, у його дружини  
зламався підбор. 

За 20 хвилин кур’єр із найближчого бутика повідомив 
нам, що туфлі ідеально пасують клієнтці.  

Повернувшись із захоплюючої мандрівки до Катара, 
наш клієнт привіз із собою місцеву валюту, котру  
необхідно було оперативно обміняти на гривні, тому 
він звернувся до нас із запитом знайти обмінник  
рідкісних валют в Одесі. 
 
За 30 хвилин ми надали клієнту інформацію про спеці-
алізований обмінник, а також контакти й карту проїзду. 

Увечері до нас звернулася клієнтка, яка у той час  
знаходилася в Амстердамі, з проханням  
організувати екскурсію до місця зйомки фільму  
«Достукатись до небес».

А вранці, наступного дня, біля виходу з готелю на 
клієнтку чекав гід і приватний трансфер до острова 
Тесел.  

пропозиції місяця

вгору

SOFIYSKIY
Фітнес-центр SOFIYSKIY – це розкішна комбінація просторих залів, студій, басейнів і повного 
спектру фітнес-, Wellness- і SPA-програм високого рівня 24 години на добу.

Професійний та індивідуальний підхід фахівців клубу до питань здоров’я кожного члена сім’ї, 
гармонійне поєднання вікової традиції з найсучаснішими програмами й методиками.  
Особливе місце посідає унікальний комплекс національних лазень, що включає фінську  
сауну, римську парну, турецьку мильну, російську баню та крижану ополонку в будь-який  
час року.

Пропозиція діє до 31.12.2018 року на території України. Партнери можуть змінювати умови 
надання привілеїв.

+38 044 206 77 11
пров. Рильський, 5, м. Київ

Gold MasterCard®                          15%*

World MasterCard®                          15%*

Platinum MasterCard®                         15%*

World Elite MasterCard®                         15%*

v

www.sofiyskiy.com.ua

* При оплаті покупки основних клубних карток.


