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НАЙКРАЩІ ГОТЕЛІ ДЛЯ 
СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ

вгоруТОП 5

ST. REGIS
БАЛІ

На Балі дітей обожнюють, але знайти по-справжньому сімейний готель 
на острові непросто: багатьох дорослих тягнуть вечірки на пляжах, 
ресторани й духовні практики, а не відпочинок із сім’єю. У цьому сенсі 
цей готель не схожий на інші балінезійські: він і стоїть у стороні від 
туристичних місць, на пляжах півострова Нуса-Дуа, і життя в ньому зовсім 
не галасливе. Для дітей — щоденні заняття в «Пізнавальному центрі»: 
уроки танцю, готування, малювання. Тут також діти обідають, займаються 
йогою, граються.

FREGATE ISLAND PRIVATE
СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ
 
Кожен із семи пляжів острова мо- 
же називатися найкращим пля-
жем планети. Будь-якій дитині подо-
баються черепахи, а їх тут тисячі. 
А ще тут сервірують сніданок на  
дереві, що теж сподобається ва-
шій дитині. Життя на острові, 
звідки нікуди дітись, розвиває само-
стійність. До того ж тут є ігрові 
кімнати та дитячий клуб Castaway — 
вихователі навчають вудити рибу 
й готувати з неї сашимі, водять  
у походи в джунглі та розповідають 
піратські історії.

THE ST. REGIS MAURITIUS RESORT
МАВРИКІЙ 

Шикарний готель, що стоїть на біло-
сніжному пляжі напівострова Ле-
Морн. Найголовніше — Kite Flyers 
Club — справжній клуб, де дітей від 
4 до 12 років чекають повсякчас. У 
клубі є свої басейн, кухня, спальня, 
ігрові кімнати. Вихователі готові нев- 
томно будувати з дітьми піщані зам-
ки, запускати з ними повітряних 
зміїв, полювати на крабів, ходити  
в походи, учити готувати, плескатися 
в басейні, малювати й шукати 
скарби.

ONE & ONLY REETHI RAH
МАЛЬДІВИ

Для дітей у готелі відкрито три клуби. 
KidsOnly — для тих, кому ще немає 
дев’яти. OneTribe — для підлітків від 
дев’яти до дванадцяти. ClubOne — 
для тінейджерів. Найбільше пощас-
тило малюкам: для них влаштовано 
їдальню, ігрову, центр творчості 
та рукоділля, басейн і спортивний 
клуб. А ще вони можуть виходити  
в море на справжньому піратському 
судні. Окрім того, готель пропонує 
послуги няні. 

SANI RESORT
ГРЕЦІЯ  

Тут є 762 номери, десятки ресто-
ранів, яхтова стоянка, театр, кіло- 
метри пляжів і тисяча гектарів 
заповідного лісу. Для ваших ді-
тей — ясла й дитячий клуб Melissa, 
а також клуб для тінейджерів, фут- 
больна академія та яхт-школа. 
Тут дають уроки плавання, влаш-
товують олімпійські ігри для дітей 
(на тлі Олімпу), театральні шоу 
й дискотеки. У всіх готелях Sani 
Resort дітям надають знижки.



АФІША

НАЦІОНАЛЬНА 
КІННА ЯРМАРКА

МІЖНАРОДНИЙ ЯРМАРОК 
БІЛОГО ТРЮФЕЛЯ

БИТВА ОРКЕСТРІВ

КНИЖКОВИЙ ЯРМАРОК

VIENNA TIME

BNP PARIBAS WTA 
CHAMPIONSHIPS

DUBAI AIRSHOW

FORT LAUDERDALE  
BOAT SHOW

КОНЦЕРТ PATRICIA KAAS

03–12.11

07.10–26.11

04.11

11–15.10

11–13.11

23–30.10

12–16.11

03–07.11

15.11

Голеган, Португалія

Альба, Італія

Київ, Україна

Франкфурт-на-Майні, Німеччина

Відень, Австрія

Сінгапур

Дубай, ОАЕ

Флорида, США

Київ, Україна

ПАРАД VILLAGE 
HALLOWEEN

31.10–01.11

Нью-Йорк, США
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Клієнт звернувся до Mastercard 
Concierge з незвичайним запитом: 
потрібно було знайти схожу за 
запахом туалетну воду із Odin 07 
Tanoke й уточнити в парфумерів 
схожий аромат за складовими ба-
зових й основних нот до Killian 
Killing me slowly. 
У такому запашному питанні ми  
оперативно знайшли вихід, запро- 
понувавши по п’ять варіантів на  
кожні парфуми для купівлі й до- 
ставлення у Дніпро з максимально 
схожими складовими базових та  
основних нот аромату. Насолод-
жуйтесь і вражайте вишуканими 
ароматами із Mastercard Concierge!

У нашого клієнта сталася непри-
ємність: у нього вкрали чотири 
фігури тварин із дачної ділянки 
зі сплаву міді й латуні. Клієнт 
захотів придбати точно такі самі.  
Складність полягала в їх уніка-
льності, оскільки це була руч-
на робота лише в одному ек-
земплярі.
Ми знайшли компанію, яка ви-
конала точне замовлення й ви-
готовила бездоганні копії фігур 
за наданими клієнтом фото.
Mastercard Concierge пізнається 
в біді!

До Mastercard Concierge звернув-
ся клієнт із проханням підібрати 
подарунок для дочки на повноліття 
із необмеженим бюджетом. Клі- 
єнт повідомив, що донька захоп-
люється музикою й модою і вся  
сім’я бажає здивувати її грандіоз-
ним подарунком. 
Уже через кілька годин спеціаліс-
там Mastercard Concierge вдалося 
знайти рідкісні запрошення на 
Paris Fashion Week із пропуском на 
вечірку після показу мод у Франції. 
Дочка клієнта була захоплена ди- 
вовижним подарунком, і уже го-
тується до незабутньої подорожі 
до Парижа!

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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«Незвичайний день народження 
для дружини за два дні». Із з таким 
запитом до нас звернувся клієнт на 
початку вихідних.
Mastercard Concierge швидко від- 
реагував: ми купили авіаквитки, 
забронювали готель, організували 
доставлення вишуканого букета  
й придбали квитки на концерт 
улюбленої групи дружини клієн-
та — Metallica — в Копенгагені. На-
діємося, вечір вдався, і дружина  
клієнта була задоволена вража-
ючим подарунком.



ПАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

Gold Mastercard®                     4 %*

World Mastercard®                         4 %*

Platinum Mastercard®                                                                     7 %* 
 
 World Elite Mastercard®           10 %* 

ПАРТНЕР МІСЯЦЯвгору

DIESEL

Італійський бренд Diesel прославився переважно своїм денім-
напрямом й ідеально підходить людям, які не побоюються експери-
ментів зі своїм стилем. Одяг бренда має свій неповторний, дещо 
зухвалий стиль, у якому кожен зможе знайти те, у чому за будь-
яких умов буде почуватися комфортно.

АДРЕСА:  

м. Київ, вул. Хрещатик, 44; 
тел.: +38 (044) 288 29.

* Знижка діє тільки на нову колекцію. 
Пропозиція діє до 31.12.2017 на території України. Партнери можуть 
змінювати умови надання привілеїв. Інформація — на сайті  
www.mastercard.ua.              


