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Світ
привілеїв

Ресторани
До змісту

Світ
привілеїв

Шотландський дім-ресторан Whisky Corner

-10%

на меню кухні *
* Знижка не розповсюджується
на алкогольні напої.

м. Київ, вул. Софіївська, 16/16,
тел.: +38 044 279 02 15
тел.: +38 050 480 38 03
Понеділок – Неділя: 12:00 – 24:00,
до останнього гостя
www.whiskycorner.kiev.ua

Шотландський дім-ресторан Whisky Corner – єдиний в Україні концептуальний
ресторан віскі. Це більше, ніж ресторан, – це шматочок Шотландії,
в якому представлено понад 600 сортів віскі у супроводі страв традиційної
шотландської кухні. Колекція у ресторані постійно поповнюється, і в ній
можна знайти цікаві екземпляри з Ірландії, США, Канади та Японії. Меню
ретельно розроблялося шеф-кухарем і господинею ресторану, оскільки
поєднання віскі з їжею має велике значення. Окрім європейської кухні, гості
ресторану можуть насолодитися традиційними шотландськими стравами.
Кухня включає широкий вибір холодних та гарячих закусок, салатів, перших
страв, а також розмаїття риби, м’яса та морепродуктів.
Специфіка ресторану полягає у тому, що віскі тут використовують у
приготуванні окремих страв. Whisky Corner дивує гостей не лише найбільшою
колекцією віскі у Східній Європі та розмаїттям страв, а також розважальною
програмою, яка проводиться щотижня. Концерти молодих та вже відомих
груп, тематичні дегустації та квести – і це ще не повний перелік того, що
ресторан може Вам запропонувати.
Whisky Corner – це чудова атмосфера, приємна музика і, найголовніше,
висококваліфікований персонал, завжди готовий подарувати Вам гарний
настрій та надати можливість насолодитися всіма перевагами шотландської
культури.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ресторан-пивоварня Lustdorf

-10%
на весь
асортимент

м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 140В
тел.: +38 048 777 96 77
тел.: +38 050 333 64 77
Неділя – Четвер: 12:00 – 24:00
П’ятниця – Субота: 12:00 – 2:00

Ресторан-пивоварня «Люстдорф» з повним циклом виробництва пива –
перший ресторан-пивоварня в Одесі, відкритий 15 червня 2007 року.
Разом з дивовижним пивом, яким пишається ресторан, гостям пропонують
прекрасний асортимент страв європейської пивної кухні. У «Люстдорфі»
Вам можуть запропонувати взяти пиво із собою у гарних фірмових та зручних
1,5-літрових пляшках.
Явною перевагою «Люстдорфу» є можливість одночасно розмістити
більше 500 чоловік у розкішному банкетному залі та на двох літніх терасах.
«Люстдорф» постійно влаштовує для своїх гостей фестивалі, розважальні
заходи та акції.
Ресторан-пивоварня отримав особливий знак «Підприємство року 2010»
відповідно до Міжнародного економічного рейтингу «Ліга кращих».
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

http://lustdorf.com

Світ
привілеїв

Ресторан Casa Nova

-15%

на усі страви,
крім винної карти

Casa Nova. Новий Дім, нові відчуття... Водоспад надзвичайного і вишуканого.
Вам запропонують скуштувати пасту в сирі Пекоріно, приготовлену за
старовинними рецептами з відбірного італійського борошна, асорті
італійських сирів з медом і чорними трюфелями, а також величезний вибір
страв зі свіжої риби та м’яса. У винній карті представлені вишукані вина Італії,
Франції та Нового Світу. Жива музика, стильний інтер’єр чотирьох залів і
літньої тераси, з якої відкривається мальовничий вид на стару Одесу, нагадає
Вам атмосферу сонячної Італії. А поринути у світ улюблених пісень і веселощів
Ви можете у затишному залі з професійним караоке.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

м. Одеса, вул. Дерибасівська, 4,
тел.: +38 048 233 54 55
Понеділок – Неділя: 12:00 – 24:00

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

www.casa-nova.com.ua

Світ
привілеїв

Мережа кафе-кондитерських-пекарень
"Волконський"

-10%

проведення банкету,
фуршету або
кейтерінгу

м. Київ, готель Прем’єр Палас,
б-р. Т. Шевченко, 5-7,
тел.: +38 044 244 13 60
Понеділок – Неділя: 08:00 – 22:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.wolkonsky.com

Пекарні-кафе-кондитерські «Волконський» працюють у Києві з 2006
року. Вся продукція виготовляється вручну та винятково з високоякісної
натуральної сировини. Асортимент у «Волконського» складений за
найкращими рецептами французької, української та європейської кухні. У
пекарнях «Волконський» випікають близько 50 видів хліба, понад 40 видів
найрізноманітнішої випічки та майже 100 видів кондитерських виробів.
У кафе «Волконський» Ви можете повноцінно поснідати, пообідати, провести
ділову зустріч або призначити романтичне побачення. Кожен заклад має
оригінальне, індивідуальне оформлення, тому будь-який з них – неповторний.
Також Ви можете скористатися послугами проведення кейтерингу та фуршету
як на території кафе, так і з можливістю виїзду.
Познайомившись з «Волконським», Ви зрозумієте, що значить вишуканість та
якість у всьому!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ресторан «Korona-Club»
Ресторан KORONA CLUB – чудове місце, де здійсниться дивовижний за
насиченістю відпочинок у Києві, який повідомить заряд енергії на майбутні
будні. Інтер’єрна пишність банкетного залу створить необхідну для
піднесеного настрою атмосферу, незмінну супутницю вечора у ресторані
KORONA CLUB.

-10%

на всі страви

м. Київ, вул. Рогнідинська, 4,
тел.: +38 044 289 02 16
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.korona-club.com.ua

Таємниче освітлення, чудове оформлення, зручні крісла та обволікаючі
дивани створені для комфорту відвідувачів, охочих провести незабутній вечір
у ресторані KORONA CLUB. Затишні столики призначені для різної кількості
людей, що обрали ресторан KORONA CLUB для відпочинку у Києві. У ресторані
можна знайти відокремлений куточок для романтичного вечора, який
передбачає участь двох осіб. Знайдеться місце і для галасливої тусовочної
компанії, якщо вона для феєричного відпочинку у Києві віддасть перевагу
KORONA CLUB. Якщо потрібно відзначити веселий день народження, ресторан
KORONA CLUB прийме компанію будь-якої чисельності.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Touch Cafe
Touch Cafe – це вишуканий, стильний та розкішний заклад. Недарма він
входить до відомої мережі ресторанів Carte Blanche. Незвичайний східний
інтер’єр, чудове поєднання європейської та азіатської кухні, індивідуальна
атмосфера і особлива енергетика – все це робить ресторан Touch Cafe
привабливим для своїх постійних клієнтів, серед яких багато відомих людей.

-10%

на всі страви

м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16,
тел.: +38 044 206 49 20
Понеділок – Неділя: 12:00 – 02:00
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

До Ваших послуг:
tʝʖʡʖʨʛʦʖʧʖ
tʥʦʖʘʞʡʲʣʖʼʜʖ
tʘʞʣʤʣʖʗʩʚʲʵʠʞʟʧʢʖʠ
t$PSLGFF
tʠʖʡʲʵʣʗʖʦʝ
t8J'JGSFF
tʠʖʦʖʤʠʛʝʖʡ
tʤʠʦʛʢʻWJQʝʖʡʞ
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

F-café «Марокана»

-10%

Яскраве, невимушене і демократичне F-café «Марокана» переконливо
підтримує статус модного міського ресторану. Життя тут за європейським
стандартом починається з ранкових ланчів, з полудня настає час бізнесланчів, а далі – легкий лаунж: зустрічі, вечері, коктейлі, діджейські сети,
вечірки. Життя вирує до глибокої ночі. Кухня увібрала в собі кращі кулінарні
досягнення шеф-кухаря, теплий дух Марокко, східну творчість та європейську
якість. Таке інтригуюче поєднання тут називається східний ф’южн.

на всі страви

м. Київ, бул. Лесі Українки, 24
тел.: +38 044 254 49 99
Понеділок – Неділя: 9:00 до
останнього гостя
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

До Ваших послуг:
tʠʩʫʣʵ'VTJPO
tʇPDLUBJM#BS
tʙʤʡʤʘʣʖʝʖʡʖ ʭʤʡ 
tʤʠʦʛʢʖ7*1ʝʖʡʖ ʭʤʡ 
tʡʻʨʣʵʨʛʦʖʧʖ ʭʤʡ 
tʘʞʣʣʖʠʖʦʨʖ
tʠʖʡʲʵʣʢʛʣʴ
t8J'J'SFF
tʧʣʻʚʖʣʠʞʝʚʤ
tʗʻʝʣʛʧʡʖʣʭʝʚʤ
tʧʨʦʖʘʞʣʖʘʞʣʤʧ
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ресторан La Casa del Habano
La Casa del Habano – всесвітньо відомий офіційно зареєстрований бренд,
власність корпорації Habanos S.A. – представника міжнародної мережі
франчайзингових салонів.

-10%
на весь
асортимент

м. Київ, Кловський узвіз, 13,
тел.: +38 044 492 74 48
Понеділок – Неділя: 12:00 до
останнього гостя
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

-B$BTBEFM)BCBOPʩʀʞʹʘʻoʝʖʠʡʖʚ7*1ʦʻʘʣʵ ʦʛʧʥʛʠʨʖʗʛʡʲʣʞʟʨʖʛʡʛʙʖʣʨʣʞʟ
Саме тут уперше були представлені в меню не тільки сигари, а й велика винна
карта, алкогольні напої та гастрономічні пропозиції. Салон є ідеальним місцем
для тих, хто не володіє великою кількістю часу, та для любителів розміреного
відпочинку. Відмінна атмосфера для куріння сигар у супроводі елітних напоїв
близька класичним шанувальникам сигар – політикам, бізнесменам, банкірам
та столичній богемі.
До Ваших послуг:
tʹʘʦʤʥʛʟʧʲʠʖʠʩʫʣʵ
tʡʻʨʣʵʨʛʦʖʧʖ ʭʤʡ 
tʧʞʙʖʦʣʞʟʗʩʨʞʠ ʭʤʡ 
tʘʞʣʣʞʟʗʩʨʞʠ ʭʤʡ 
tʫʲʴʢʻʚʤʦ
t8J'J'SFF
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Розважальний комплекс Аrena Еntertainment

-10%
на весь
асортимент

м. Київ, вул. Бесейна, 2А
тел.: +38 044 492 00 00
Понеділок – Неділя: 08:00 до
останнього гостя
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

Аrena Еntertainment – розкішний комплекс для гостей, які віддають перевагу
розвагам преміум-класу. Тут кожен знайде місце для душі.
Аrena Еntertainment – це 4 поверхи концептуальних закладів, гідний
відпочинок у самому серці Києва.
Arena Beer House – 1 поверх комплексу. Перший ресторан з власним пивним
заводом!
Arena Sport Zone – 2 поверх комплексу. Єдиний Спорт-бар столиці з Алеєю
слави видатних спортсменів.
Караоке-клуб «Патіфонъ» – 2 поверх комплексу. Клуб, де співають від усієї
душі, і що бажають!
Arena Stars Cabaret – 3 поверх комплексу. Заклад преміум-класу для справжніх
джентльменів.
Martini Terrazza – 3 поверх комплексу. Модний ресторан з панорамними
вікнами та ексклюзивним дизайном!
Arena Dance Club – 4 поверх комплексу. Сучасний клуб з новітнім
обладнанням та популярними світовими музичними тенденціями.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ресторан BOCCACCIO
ɭʨʖʡʻʟʧʲʠʞʟʦʛʧʨʤʦʖʣ#0$$"$$*03*4503"/5&ʻʝʝʖʨʞʮʣʤʴʨʛʦʖʧʤʴʙʤʧʨʞʣʣʤ
відкриває двері для своїх гостей. У меню закладу представлені фаворити
традиційної італійської кухні – хрусткі брускети, карпаччо і тартари, домашня
паста та різотто, соковиті стейки, свіжі морепродукти, і звичайно ж, піца з
найтоншим тістом з різноманітною начинкою!

-10%

на всі страви

м. Київ, вул. Мечникова 2,
БЦ «Парус»
тел.: +38 044 377 55 45
Понеділок – Неділя: 08:00 до
останнього гостя
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

До Ваших послуг:
tʠʩʫʣʵʦʛʙʻʤʣʻʘɭʨʖʡʻʼ
tʝʖʡʨʛʦʖʧʖ ʭʤʡ 
tʮʞʦʤʠʞʟʘʞʗʻʦʘʞʣ
tʠʖʡʲʵʣʢʛʣʴ
t8J'J'SFF
tUBLFPVU ʧʨʦʖʘʞʣʖʘʞʣʤʧ 
tʢʖʙʖʝʞʣʻʨʖʡʻʟʧʲʠʞʫʥʦʤʚʩʠʨʻʘ
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Мережа ресторанів Carte Blanche
«Carte Blanche» – це мережа з дванадцяти успішних, неповторних ресторанів,
у рамках якої діє єдина дисконтна система.
Ексклюзивні інтер’єри, бездоганний сервіс та авторська кухня – візитна картка
«Carte Blanche»!

-10%

на всі страви

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Touch Café: м. Київ,
вул. Шота Руставелі, 16,
тел.: +38 044 206 49 20
Понеділок – Неділя: 12:00 – 02:00
Інші адреси
дивіться на сайті
http://carteblanche.ua

Світ
привілеїв

Ресторан «Липскій Особнякъ»
«Липській Особнякъ» – ідеальний ресторан для проведення ділових
зустрічей. Аристократичний інтер’єр відповідає традиціям високої української
ʠʩʫʣʻ97***9*9ʧʨʤʡʻʨʲɸʞʣʣʖʠʖʦʨʖʦʛʧʨʤʦʖʣʩʘʠʡʴʭʖʹʗʻʡʲʮʛʝʣʖʢʛʣʞʨʞʫ
найменувань.

-10%

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на всі страви

м. Київ, вул. Липська, 15,
тел.: +38 044 254 00 90
Понеділок – Неділя: 11:00 – 24:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.karta.ua

Світ
привілеїв

Ресторан Sam's Steak House
Величезний вибір правильних стейків, страви на грилі та відмінні вина до них.
Все це перетворює гостей «Сем’с Стейк Хаус» на постійних клієнтів. По суботах
у ресторані проходять кулінарні майстер-класи від кращих шеф-кухарів.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

-10%

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на всі страви

м. Київ, вул. Жилянська, 37,
тел.: +38 044 287 20 00
Понеділок – П’ятниця: 08:00 – 24:00
Субота – Неділя: 11:00 – 24:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.karta.ua

Світ
привілеїв

Lucky Pub
Lucky Pub – демократичний паб у центрі Києва, в якому кожен день – свято!
Кухня Lucky Pub пропонує величезний вибір пива і традиційних страв до пива.
Lucky Pub – незмінне місце зустрічей великих і гучних дружніх компаній.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

-10%

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на всі страви

м. Київ, вул. Червоноармійська, 13
тел.: +38 044 499 13 13
Понеділок – Неділя: 11:00 – 24:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.karta.ua

Світ
привілеїв

Ресторан «Розгуляєво»
15 хвилин від центру Києва – і Ви у першому гастрономічному заміському
ресторані. У меню – більше 50 страв на грилі, включаючи 35 страв з м’яса.
«Розгуляєво» – цілий розважальний комплекс: сауна з басейном, невеликий
готель та пейнтбол.

-10%

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на всі страви

м. Київ, Столичне шосе, 70,
тел.: +38 044 259 17 00
Понеділок – Неділя: 11:00 до
останнього гостя
Інші адреси
дивіться на сайті
www.karta.ua

Світ
привілеїв

Ресторан Tequila Boom
Куточок сонячної Мексики у самому центрі Донецька! Єдиний ресторан
мексиканської кухні у місті, який славиться своїми фахітас, бурітос та начос, і,
звичайно, найкращою «Маргаритою»!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

-10%

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на всі страви

м. Донецьк, бул. Пушкіна, 25
тел.: +38 062 381 75 75
Інші адреси
дивіться на сайті
www.karta.ua

Світ
привілеїв

Ресторан «Варенична №1»
Якщо Ви хочете дізнатися все про українську кухню, читайте Гоголя і
відвідайте «Вареничну №1». Усі страви, описані світовим класиком з такою
майстерністю, тут готують з величезною любов’ю до України, її продуктів та її
гостей.

-10%

на всі страви

м. Київ, вул. Еспланадна, 28,
тел.: +38 044 287 15 39
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.varenichnaya.com

Українська кухня – щедра, ароматна, колоритна – за ступенем впізнаваності
національних страв не поступиться італійській або французькій. Запитайте
будь-кого, хто їде в Україну, що б він хотів спробувати, і почуєте: «Борщ, сало,
вареники». Але, лише відкривши меню «Вареничної №1», він зрозуміє, що
обирати доведеться з 4 варіантів борщів; сало відразу ж може стати його
улюбленою стравою; а щоб спробувати всі різновиди вареників, яких більше
20-ти, потрібно бути тим самим гоголівським персонажем – паном Пацюком.
Традиційне для української кулінарної культури м’ясо, смажене на відкритому
вогні – справжня розкіш для історичного центру, адже тут не розведеш
багаття. Але замовте у «Вареничній №1» ягнятину або стейк – і Ви отримаєте
прекрасний шматок м’яса, зі скориночкою та соковитою м’якоттю, з ароматом
диму, приготовлений на дровах – грилі Josper, визнаного у всьому світі
кращим виробником подібного устаткування.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Бар-ресторан OК Bar

-10%

на всі страви

Тільки досягнувши цієї висоти, можна відчути себе дійсно вільним. Високий
статус та невимушеність зливаються воєдино у знаковому для Києва місці –
OK Bar&Restaurant. Два поверхи OK Bar&Restaurant – це цілісний простір, що
включає стильний бар на першому поверсі та фешенебельний ресторан на
другому. Тут поєднуються стриманість класики та сміливість contemporary.
Фасадна стіна всього OK Bar&Restaurant споруджена зі скла, а значить – перед
гостями відкривається неповторний вид на Костел та весь зворушливий
живопис скверу на перетині вулиць Червоноармійської та Федорова. Це одне
з найприємніших вражень, яке тільки здатний зробити Київ.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

м.Київ, вул. Червоноармійська, 94,
тел.: +38 044 225 02 20
Неділя – Четвер: 10:00 – 24:00
П’ятниця – Субота: 10:00 – 2:00
Неділя: 10:00 – 24:00

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

www.ok-bar.com

Світ
привілеїв

Мережа суші-барів «японаХата»
«японаХата» – національна мережа суші-барів. Суші-бари «японаХата»
розташовані у великих містах України: Києві, Львові, Дніпропетровську,
Харкові, Донецьку, Луганську. «японаХата» працює у двох форматах:
ресторану та суші-барів, розміщених у торговельно-розважальних центрах.

-15%

на всі страви

м. Київ, Майдан Незалежності,
ТРЦ «Глобус», 1 лінія
Інші адреси
дивіться на сайт
http://yaponahata.com

Місія «японаХата» – годувати всіх людей смачно та доступно, з користю для
фізичного і морального здоров’я! Слоган компанії – «СМАЧНО, ЯК У ЯПОНІЇ».
«японаХата» готує смачні суші та інші страви японської кухні, зберігаючи при
цьому повноцінні пропорції продуктів. Також кухарі приділяють особливу
увагу естетичній складовій, тому що автентична японська кухня – це не тільки
смак і якість, але й краса.
«японаХата» зробила японські делікатеси доступними широким верствам
населення, при цьому зберігши високі стандарти якості приготування (кухарі
працюють тільки за традиційними японськими рецептами). Крім цього, гості
мають можливість зануритися в атмосферу справжнього японського сушібару: цьому сприяє дизайн закладів і належне обслуговування.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ресторан FT BAR FOODTOURЇST
Сім’я гастрономічних закладів Діми Борисова включає в себе 7 ресторанів,
абсолютно різних за своїм характером та атмосферою. Але їх об’єднує одне –
любов до гастрономічних шедеврів. Кожну страву готують з органічних
та фермерських продуктів, і Ви можете бути впевнені у високій якості та
неповторному смаку.

Подарунок з меню
ресторану на суму
10% від рахунку

м. Київ,
вул. Велика Васильківська, 5,
Арена-Сіті,
тел.: +38 095 732 19 14

Члени сім’ї: азіатський ресторан Oxota Na Ovets, гастрономічний паб
gastroRock, гастрономічний бар «Барсук», ресторан-салон «Канапа»,
гастрономічний бар з відкритою кухнею FT BAR FOODTOURЇST, перший в
ʉʠʦʖʼʣʻʭʩʦʖʧʠʤʗʖʦ1*7#"3#FFS#FFGʨʖʦʛʧʨʤʦʖʣʚʡʵʚʻʨʛʟ#BCZ3PDL
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Інші адреси
дивіться на сайті
http://borisov.com.ua

Світ
привілеїв

Ресторан gastroRock
Сім’я гастрономічних закладів Діми Борисова включає в себе 7 ресторанів,
абсолютно різних за своїм характером та атмосферою. Але їх об’єднує одне –
любов до гастрономічних шедеврів. Кожну страву готують з органічних
та фермерських продуктів, і Ви можете бути впевнені у високій якості та
неповторному смаку.

Подарунок з меню
ресторану на суму
10% від рахунку

м. Київ, вул. Воздвиженська, 10-Б
тел.: +38 044 455 84 46

Члени сім’ї: азіатський ресторан Oxota Na Ovets, гастрономічний паб
gastroRock, гастрономічний бар «Барсук», ресторан-салон «Канапа»,
гастрономічний бар з відкритою кухнею FT BAR FOODTOURЇST, перший в
ʉʠʦʖʼʣʻʭʩʦʖʧʠʤʗʖʦ1*7#"3#FFS#FFGʨʖʦʛʧʨʤʦʖʣʚʡʵʚʻʨʛʟ#BCZ3PDL
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Інші адреси
дивіться на сайті
http://borisov.com.ua

Світ
привілеїв

Ресторан «Канапа»
Сім’я гастрономічних закладів Діми Борисова включає в себе 7 ресторанів,
абсолютно різних за своїм характером та атмосферою. Але їх об’єднує одне –
любов до гастрономічних шедеврів. Кожну страву готують з органічних
та фермерських продуктів, і Ви можете бути впевнені у високій якості та
неповторному смаку.

Подарунок з меню
ресторану на суму
10% від рахунку

м. Київ, Андріївський узвіз, 19
тел.: +38 044 425 45 48
тел.: +38 068 044 30 50
тел.: +38 050 287 27 08

Члени сім’ї: азіатський ресторан Oxota Na Ovets, гастрономічний паб
gastroRock, гастрономічний бар «Барсук», ресторан-салон «Канапа»,
гастрономічний бар з відкритою кухнею FT BAR FOODTOURЇST, перший в
ʉʠʦʖʼʣʻʭʩʦʖʧʠʤʗʖʦ1*7#"3#FFS#FFGʨʖʦʛʧʨʤʦʖʣʚʡʵʚʻʨʛʟ#BCZ3PDL
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Інші адреси
дивіться на сайті
http://borisov.com.ua

Світ
привілеїв

Ресторан Dogma Сlub «Ministerium»
.*/*45&3*6.ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʹʢʦʻʼʝʚʻʟʧʣʴʴʨʲʧʵʧʖʢʛʨʩʨ
У самому серці Одеси розташувалося справжнє Міністерство відпочинку, де
Ви можете насолодитися вишуканою кухнею в комфортній атмосфері, завдяки
ʥʤʘʣʻʧʨʴʘʻʚʨʘʤʦʛʣʤʢʩʻʣʨʛʦʹʦʩ ʵʠʞʟʥʛʦʛʣʛʧʛɸʖʧʩʭʖʧʞʋ*ʋʧʨʤʡʻʨʨʵʨʖ
подарує відчуття тепла і затишку.

-5%

на всі страви

м. Одеса, вул. Гоголя, 12
тел.: +38 048 777 12 77
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
http://ministerium.com.ua

ɸʫʻʚʚʤ.*/*45&3*6.ʥʤʭʞʣʖʹʨʲʧʵʝʥʖʦʖʚʣʞʫʧʫʤʚʻʘ ʵʠʻʘʛʚʩʨʲʩʧʘʻʨʡʞʟʫʤʡ 
що сполучає три зали: «Ред Рум», «Ноблесс Хол» і «Тріумф Хол». Піднявшись
на просторому панорамному ліфті на другий поверх, Ви потрапляєте до
четвертого залу – «Англійський Кабінет». Кожен зал працює цілодобово і
готовий обслужити будь-який захід за Вашою вимогою. Усі зали абсолютно
автономні: включають якісне звукове та світлове устаткування, окремі
туалетні кімнати і індивідуальний вхід для обслуговуючого персоналу.
ʆʛʧʨʤʦʖʣ.*/*45&3*6.ʙʤʚʞʣʞʣʖʚʤʗʩʣʖʚʖʹʧʘʤʼʢʙʤʧʨʵʢʥʦʛʠʦʖʧʣʩ
кухню від Стефано Антоніоллі – італійського шеф-кухаря зі світовим ім’ям.
ʄʗʦʖʘʮʞʚʡʵʧʘʤʙʤʘʻʚʥʤʭʞʣʠʩ.*/*45&3*6. ɸʞʝʖʘʜʚʞʝʖʡʞʮʞʨʛʧʵ
задоволені фірмовими стравами ресторану, а також першокласною якістю
обслуговування.
Окрема зона для паління – приємний бонус для відвідувачів ресторану
.*/*45&3*6.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Покупки
До змісту

Світ
привілеїв

Мережа магазинів «MЕXX»
.&99oʥʦʤʘʻʚʣʞʟʹʘʦʤʥʛʟʧʲʠʞʟʢʤʚʣʞʟʗʦʛʣʚʤʚʵʙʩɽʖʦʤʠʻʘʧʘʤʙʤ
існування він посів надійне місце в гардеробах мільйонів чоловіків та жінок у
десятках країн світу, серед яких і Україна.

-7%

на товари
магазину

м. Київ,
вул. Червоноармійська, 23-А,
тел.: +38 044 234 96 98
Понеділок – Неділя: 10:00 – 21:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.mexx.com

.&99oʬʛ ʘʥʛʦʮʩʭʛʦʙʩ ʧʨʞʡʲʜʞʨʨʵʵʧʠʦʖʘʞʟ ʗʛʝʚʤʙʖʣʣʞʟʨʖʝʖʨʞʮʣʞʟ
Дизайн колекцій бренду відповідає останнім модним тенденціям, що, в свою
чергу, дозволяє створювати завжди актуальні образи.
Постійні покупці та нові прихильники МЕХХ знайдуть останні новинки бренду
у концептуальних магазинах МЕХХ, розташованих у Києві, Одесі, Донецьку,
Харкові та Дніпропетровську. Дві основні лінії одягу МЕХХ Metropolitan та
.&99$BTVBMʥʦʛʚʧʨʖʘʡʵʴʨʲʦʻʝʣʤʢʖʣʻʨʣʞʟʖʧʤʦʨʞʢʛʣʨʢʤʚʣʤʙʤʤʚʵʙʩ ʵʠʞʟ
дозволить Вам виглядати стильно та вишукано як на урочистому заході, так і в
повсякденному житті.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Мережа магазинів електроніки iStore
iStore – роздрібна мережа магазинів, яка отримала найвищий партнерський
статус Apple Premium Reseller у 2005 роцi.

-3 %
на техніку Apple

м. Київ, ТЦ «Олімпійський»,
вул. Велика Васильківська, 72
(0 поверх)
тел.: +38 044 590 25 52
Щоденно 10:00 – 21:00

Дизайн магазинів, асортимент брендів, а також викладка техніки виконані
згідно з рекомендаціями компанії Apple. У магазинах iStore, окрім техніки
Apple, Ви знайдете товари вiд всесвітньо відомих виробникiв акустичних
систем та аксесуарів для Mac, iPad, iPod та iPhone.
На завершення 2013 року мережа нараховує вже 9 роздрібних магазинів у
Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Львові та Одесі! Також працює
служба доставки на www.istore.ua
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Донецьк, ТРЦ «Декор Донбас»,
вул. Генерала Антонова, 4
(2 поверх)
Щоденно 10:00 – 21:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.istore.ua

Світ
привілеїв

Мережа бутиків парфумерії та косметики Niche
Мережа приватних бутиків парфумерії та косметики Niche рада презентувати
ексклюзивну косметику від кращих світових марок по догляду за обличчям,
тілом та волоссям таких брендів: Bellefontaine, AnneSemonin,
5IFSNFT.BSJOT4BJOU.BMP ;#JHBUUJ 7JTPBOTLB -FNBO &OWJSPO(SFFOQFPQMF 
4VOEBSJ 4VJ 0QBMJT "MUFSOB #ZUFSSZ 'BDF +BOF*SFEBMF 7JUB.BO

-10%
на товари бутику

м. Київ, вул. Пушкінська, 39
тел.: +38 044 235 50 40
Понеділок – Субота: 10:00 – 20:00
Неділя: 11:00 – 20:00
м. Донецьк, ул. Артема,100-А
тел.: +38 062 345 91 96
Понеділок – Неділя: 11:00 – 20:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.niche.com.ua

Так само у бутику відкрито косметологічний центр, в якому Ви завжди можете
отримати висококваліфіковану консультацію косметологів або просто
поринути у світ релаксу, краси, здоров’я та професійного догляду.
У мережі парфумерії та косметики Niche представлені селективні аромати від
відомих парфумерних будинків: Montale, Mancera, Scentbar, SergeLutens, Yosh,
Amouage, 1528, RamonMolvizar.
Пориньте у світ прекрасної та вишуканої парфумерії і косметики від Niche, а
професійні консультанти зроблять все можливе для того, щоб Ви опинилися у
світі краси.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Бутик Villa Gross Details
Villa Gross Details – спеціалізований мультибрендовий бутик аксесуарів,
який знаходиться у Пасажі. Тут гостям запропонують колекцію взуття, сумок,
шарфів, прикрас та багатьох важливих дрібниць. Підхід до вибору брендів так
само суворий, як і у флагманському магазині – тільки найкращі екземпляри
від найкращих виробників із США, Франції, Італії та Великобританії.

-10%
на товари бутику

м. Київ, вул. Марії Заньковецької, 3/1
+38 044 279 06 52
Понеділок – Субота: 11:00 – 21:00
Неділя: 11:00 – 20:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.villagross.com

Villa Gross Details радий запропонувати держателям преміальних карт
Visa послугу Made-to-Measure. Тут можна оформити замовлення на сумку,
гаманець або валізу Tardini (виріб із крокодилової шкіри) за обраним
кольором та розміром. За бажанням замовника можна також зробити її
персоналізацію — промаркувати власними ініціалами, датою народження
тощо. Крім того, у держателів преміальних карток Visa є можливість оформити
індивідуальне замовлення сумки, гаманця, валізи або іншого виробу зі шкіри,
Valextra або Loewe. Кожне замовлення, його вартість та час, виконання
обговорюються окремо.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Бутик Mont Blanc
Вже не одне покоління Montblanc славиться своїми вишуканими письмовими
інструментами найвищої якості. В останні роки компанія розширила асортимент
за рахунок чудових аксесуарів для письма, виробів зі шкіри, ременів, ювелірних
прикрас, окулярів та годинників. Сьогодні Montblanc створює ексклюзивні
вироби, здатні задовольнити найвищі вимоги в сфері дизайну.

-5%
на товари бутику

м. Київ, вул. Басейна, 4,
ТЦ «Мандарин-Плаза»
тел.: +38 044 496 06 08
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00

Montblanc є справді міжнародною маркою, представленою в більш ніж 70-ти
країнах світу. Вироби Montblanc поширюються лише через ретельно відібрані
авторизовані точки продажу, ювелірні магазини та мережу з більш ніж 360-ти
фірмових бутиків, розташованих у різних країнах.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Одеса, вул. Гаванна, 6,
тел.: +38 048 233 76 59
Понеділок – Неділя: 11:00 – 21:00
Інші адреси
дивіться на сайті
world.montblanc.com

Світ
привілеїв

Салон Pavilion Flamant Home Interiors

-10%
на весь
асортимент

м. Київ, вул. Володимирська, 38,
тел.: +38 044 234 10 44
Понеділок – п’ятниця, 10:30 – 19:30
Субота: 11:30 – 17:30
www.pavilionflamant.com

Pavilion Flamant – ексклюзивний представник всесвітньо відомого
бельгійського бренду меблів та декору Flamant.
ʇʖʡʤʣ1BWJMJPO'MBNBOU)PNF*OUFSJPSTʥʦʤʥʤʣʩʹʥʦʛʚʢʛʨʞʻʣʨʛʦʹʦʩ
лаконічного та вишуканого стилю з акцентом на натуральні матеріали та
гармонічні кольорові рішення. Тут представлений широкий асортимент
меблів, предметів декору, освітлення. Колекції салону оновлюються два рази
на рік, а експозиція кожного сезону, завдяки чому клієнти завжди можуть
знайти щось нове та актуальне для свого інтер’єру.
Pavilion Flamant також представляє ексклюзивно в Україні британський бренд
парфумів для інтер’єру Welton, відомий своїми вишуканими колекціями
ароматів, створеними з такими відомими особистостями, як Kelly Hoppen та
Christian Lacroix.
У салоні можна скористатися консультацією професійного архітектора
та декоратора, які допоможуть підібрати найкращі предмети меблів та
аксесуари для квартири, житлового будинку, ресторану, готелю.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Офіційний дилер Audi «Порше Захід»
Автоцентр «Порше Захід» – новий офіційний дилер автомобілів марки Audi,
який входить до складу Porsche Holding GmbH.

-5%

на сервісне
обслуговування
автомобілів
марки Audi на
СТО в автоцентрі
«Порше Захід»
Київська область,
Києво-Святошинський район,
Софіївська Борщагівка,
вул. Вишнева, 1-А
тел.: +38 044 393 44 44
Понеділок – Субота: 09:00 – 18:00
www.pzkiev.com.ua

Porsche Holding GmbH – одна з найбільших торгових автомобільних компаній
Європи. До сфери діяльності Porsche Holding GmbH належить імпортерський
бізнес, представлений в Україні компанією «Порше Україна», та дилерський
бізнес, представлений автоцентром «Порше Захід».
Крім просторого шоу-руму, в якому представлений модельний
ряд автомобілів Audi, в автоцентрі також є станція гарантійного та
післягарантійного обслуговування автомобілів. Технічне оснащення
автоцентру повністю відповідає вимогам та стандартам Audi. Клієнт може
спостерігати за ремонтом свого автомобіля через вікно кафе або бути
особисто присутнім під час ремонту. На сервісній станції працює досвідчений
персонал, який пройшов технічне навчання на заводах-виробниках
автомобілів Audi.
Команда «Порше Захід» чекає на Вас!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Мережа магазинів спортивного одягу Nike

-7%

на одяг та взуття

ʀʤʢʥʖʣʻʵ/JLFoʧʥʤʦʨʞʘʣʞʟʗʦʛʣʚ͊ʩʧʘʻʨʻ/JLF*ODʹʧʘʻʨʤʘʞʢʚʞʝʖʟʣʛʦʤʢ 
продавцем і дистриб’ютором спортивного взуття, одягу, обладнання
та аксесуарів для широкого ряду видів спорту та фітнес активностей.
Найяскравішими представниками цього бренду у світі виступають відомі
спортсмени та спортивні команди: у баскетболі – Майкл Джордан, Джеймс
Лєброн та Кобі Брайант; у футболі – Кріштіану Роналду, Уейн Руні, Златан
Ібрагімович та Алешандре Пату, а також збірні Бразилії, Португалії, Голландії,
США, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї; у гольфі – Тайгер Вудс; у тенісі–
Сирена Вільямc, Марія Шарапова, Рафаель Надаль та Роже Федерер.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

м. Київ, бул. Лесі Українки, 24
тел.: +38 044 286 55 45

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, вул. Хрещатик, 30/1
тел.: +38 044 536 99 59
м. Київ, ТЦ «Глобус»,
майдан Незалежності,1
тел.: +38 044 371 11 11
Інші адреси
дивіться на сайті
www.nike.com

Світ
привілеїв

Магазин Guess

-10%
на товари
магазину

м. Київ, ТРК «Караван»,
вул. Лугова, 12
тел.: +38 044 206 42 88

Guess – одна з найвідоміших та найуспішніших марок у світі моди.
Засновники бренду, брати Марсіано, зуміли застосувати стандарти
європейського стилю до традиційного використання американської
тканини – деніму. Вже впродовж 30 років вони одягають світ в ультрамодний
та сексуальний одяг, доповнюючи його взуттям, сумками, годинниками та
іншими аксесуарами. Кожна модель відрізняється унікальною естетикою, яка
лежить в основі філософії дизайну Guess.
Метою компанії є удосконалення повсякденного, але при цьому
різноманітного стилю життя покупців. Відмінна риса Guess – це вміння
передбачати тенденції світової моди. Компанія з особливою увагою працює
над стилістикою кожного виробу. Сьогодні продукція марки поширена у
більш ніж 60-ти країнах та представлена у 747 магазинах.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.

м. Київ, вул. Горького, 176,
ТРК «Ocean Plaza»,
тел.: +38 044 591 37 53

Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Інші адреси
дивіться на сайті
www.ultrajeans.com.ua

Світ
привілеїв

Магазин Вaldinini

-10%
на товари
магазину

м. Київ, ТРК «Глобус»,
Майдан Незалежності, 1, 3 лінія
тел.: +38 044 498 29 98

Компанія Вaldinini є однією з найбільш престижних та відомих у всьому
світі марок італійського взуття. Високий рівень дизайнерів та майстрів, які
спрямовують свої зусилля на створення ідеального взуття, а також відмінна
якість – це основні складові успіху бренду. За майже вікове існування
компанія досягла неймовірних успіхів та набула престижної репутації. У взуття
Baldinini є безліч шанувальників та прихильників якості по всьому світу, які
постійно відзначають тонкий смак та неповторний стиль, властиві цій марці.
Сьогодні монобутики Baldinini можна знайти у найпрестижніших місцях таких
країн як Франція, Італія, Боснія і Герцеговина, Чехія, Естонія, Росія, Ізраїль,
Угорщина, Болгарія, Латвія, Польща, Словаччина.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, ТРК «Караван»,
вул. Лугова, 12
тел.: +38 044 206 43 87
Інші адреси
дивіться на сайті
www.ultrajeans.com.ua

Світ
привілеїв

Офіційний дилер Honda «ВіДі Дрім Моторз»
«ВіДі Дрім Моторз» – офіційний дилер Honda – сучасний концептуальний
автомобільний центр (продаж, обслуговування, запасні частини) Honda в
Одесі.

3-15%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

м. Одеса, вул. Радісна, 2/4-А
тел.: +38 048 734 52 52
www.honda-vidi.com.ua

Дилерський центр Honda «ВіДі Дрім Моторз» має цілу низку конкурентних
переваг, позитивно виділяючись на тлі інших автоцентрів Одеси. Клієнти
дилерського центру Honda «ВіДі Дрім Моторз» мають можливість у спокійній
атмосфері обрати та випробувати вподобану модель Honda, скористатися
комплексом вигідних фінансових інструментів під час купівлі автомобіля,
у комфортних умовах чекати оформлення та отримання придбаного
автомобіля або його обслуговування на СТО.
«ВіДі Дрім Моторз» є невід’ємною частиною Міста Автомобілів «ВіДі АвтоСіті».

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Дилерський центр Lexus «Лексус Київ Захід»

3-15%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

м. Київ,
Софіївська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 58,
тел.: +38 044 507 08 08
http://kyiv-west.lexus.ua

««Лексус Київ Захід» – один з найбільших та сучасних авторизованих
дилерських центрів Lexus в Україні, що надає весь комплекс послуг в одному
місці: продаж автомобілів, сервісне обслуговування, а також оригінальні
запасні частини та аксесуари.
Технічне оснащення сервісної станції «Лексус Київ Захід» та кваліфікований
персонал дозволяють виконувати роботи будь-якого рівня складності:
tʥʦʤʘʛʚʛʣʣʵʦʛʙʡʖʢʛʣʨʣʤʙʤʨʛʫʣʻʭʣʤʙʤʤʗʧʡʩʙʤʘʩʘʖʣʣʵ
tʥʻʧʡʵʙʖʦʖʣʨʻʟʣʛʤʗʧʡʩʙʤʘʩʘʖʣʣʵ
tʥʻʚʨʦʞʢʠʖʧʥʦʖʘʣʤʙʤʧʨʖʣʩʖʘʨʤʢʤʗʻʡʵ
tʘʧʨʖʣʤʘʡʛʣʣʵʤʦʞʙʻʣʖʡʲʣʤʙʤʚʤʚʖʨʠʤʘʤʙʤʤʗʡʖʚʣʖʣʣʵ
tʮʞʦʤʠʞʟʘʞʗʻʦʝʖʥʖʧʣʞʫʚʛʨʖʡʛʟʨʖʖʠʧʛʧʩʖʦʻʘ
tʠʩʝʤʘʣʞʟʦʛʢʤʣʨ
Пропускна здатність станції технічного обслуговування складає до
40 автомобілів Lexus на день.
«Лексус Київ Захід» є невід’ємною частиною «ВіДі АвтоСіті» – найбільшого в
Україні «Міста Автомобілів».

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Офіційний дилерський центр Ford
«ВіДі Край Моторз»
Офіційний дилерський центр Ford «ВіДі Край Моторз» – концептуальний 3-S
комплекс, який об’єднує три складові: автосалон, сервісне обслуговування та
продаж запчастин.

3-15%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

м. Київ,
Софіївська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 60-А,
тел.: +38 044 591 50 00
http://ford-vidi.com.ua

«ВіДі Край Моторз» пропонує клієнтам низку послуг, які відповідають
високотехнологічному рівню компанії та покликані задовольнити потреби
найвибагливіших автолюбителів.
Варто відзначити, що клієнти «ВіДі Край Моторз» мають можливість
користуватися всіма перевагами «Міста Автомобілів», до числа яких входять:
гарантія, тест-драйв, кредит, можливість покупки авто за системою
trade-in, преміальне обслуговування, офіційні запчастини, страховка та єдина
програма лояльності «ВіДі АвтоСіті».
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Офіційний дилерський центр Citroën
«ВіДі Елеганс»
Автоцентр «ВіДі Елеганс» – перший в Україні 3-S комплекс, побудований
за новими стандартами Citroen, який об’єднує автосалон, сервіс і продаж
запчастин.

3-15%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

Офіційний дилерський центр «ВіДі Елеганс» входить до складу Міста
Автомобілів «ВіДі АвтоСіті». Відвідавши дилерський центр, Ви можете
особисто переконатися у тому, що для Вас створені всі умови для придбання
та обслуговування автомобілів.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ,
Софіївська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 60,
тел.: +38 044 591 80 00
http://citroen-vidi.com.ua

Світ
привілеїв

Авторизований дилерський центр Land Rover
"ВіДі Пауер Моторз"
«ВіДі Пауер Моторз» є частиною «ВіДі АвтоСіті» – першого та найбільшого
«Міста Автомобілів» в Україні, що пропонує клієнтам найвигідніші умови
придбання та обслуговування автомобілів Land Rover.

3-15%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

У новому шоу-румі площею 650 кв. м, що дозволяє розмістити 8 автомобілів,
представлено всю офіційну лінійку Land Rover в Україні: від легендарного
Defender до розкішного Range Rover. «ВіДі Пауер Моторз» – це преміальне
обслуговування у всьому!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ,
Софіївська Борщагівка,
вул. Велика Кільцева, 58,
тел.: +38 044 591 00 00
http://landrover-vidi.com.ua

Світ
привілеїв

Офіційний дилер Peugeot (Одеса)
«ВіДі Конкорд»

3-10%

на послуги сервісу,
придбання
запасних частин та
аксесуарів

м. Одеса,
вул. Балківська, 120/1
тел.: +38 048 734 70 80
http://peugeot-vidi.od.ua

Компанія «ВіДі Конкорд» є офіційним дилером «Пежо Сітроен Україна» і
працює у відповідності з високими вимогами, які висуває своїм дилерам
виробник. Під час проведення технічного обслуговування використовуються
рекомендовані виробником нові технології, матеріали та лише оригінальні
запасні частини. Усі роботи на станції технічного обслуговування автомобілів
проводяться у відповідності зі стандартами, застосування яких вимагає
виробник марки Peugeot.
Будучи невід'ємною частиною Міста Автомобілів «ВіДі АвтоСіті», офіційний
дилерський центр Peugeot «ВіДі Конкорд» надає Вам цілу низку переваг, серед
яких: гарантії, тест-драйв, кредит, можливість покупки авто за системою
trade-in, сервісне обслуговування, оригінальні запчастини, страховка, а також
єдина програма лояльності «ВіДі АвтоСіті».
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Ювелірний Дім Zarina

-5%

на прикраси та
ювелірні вироби

м. Біла Церква, ТЦ “Гермес”,
вул. Ярослава Мудрого, 40
тел.: +38 093 366 96 45
Понеділок – Неділя: 10:00 – 19:00
м. Бориспіль, ТЦ “Аеромол”,
Київський шлях, 2,
тел.: +38 044 364 68 20
Понеділок – Неділя: 10:00 – 21:30
Інші адреси
дивіться на сайті
www.zarina.ua

;"3*/"oʻʢʵʝʖʙʖʚʠʤʘʤʼʧʠʻʪʧʲʠʤʼʬʖʦʞʬʻ ʵʠʛʤʝʣʖʭʖʹjʝʤʡʤʨʤx
ɽʥʤʵʘʤʴʣʖʩʠʦʖʼʣʧʲʠʤʢʩʦʞʣʠʩʔʘʛʡʻʦʣʤʙʤɺʤʢʩ;"3*/"ʚʤʡʛʙʛʣʚʥʦʤ
розкіш та багатство прикрас додалася ще одна – про тонкий ювелірний стиль,
що уособлює неповторну жіночу індивідуальність.
ɽʖʦʻʭʣʩʻʧʨʤʦʻʴʻʧʣʩʘʖʣʣʵʔʘʛʡʻʦʣʞʟɺʻʢ;"3*/"ʝʣʛʘʛʡʞʠʤʙʤʨʤʦʙʤʘʤʙʤ
підприємства перетворився у перший загальновизнаний ювелірний бренд
України.
ʅʦʞʠʦʖʧʞʘʻʚ;"3*/"ʮʞʦʤʠʤʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʻʘʗʩʨʞʠʖʫʢʻʧʨʉʠʦʖʼʣʞʨʖ
3 магазинах Швейцарії. У найближчому майбутньому планується відкриття
магазинів у Франції, Австрії, Німеччині, Угорщині, що дозволить вивести
українську ювелірну галузь в особі компанії на світовий рівень.
Сьогодні дизайнери та ювеліри Zarina, що перебувають у безперервному
пошуку досконалості, оригінальності та ексклюзивності, втілюють у життя свої
найбільш унікальні задуми. Так створюються справжні витвори мистецтва –
нові колекції, які Zarina пропонує цього сезону!
Ефектний дизайн, що не порушує класичної елегантності та вишуканості,
аристократична шляхетність діаманту, авангардні комбінації та сольні
кольорові камені багатої палітри фарб і відтінків – так народжується модна
річ на всі часи, що підкреслює та посилює відчуття стилю, що притаманне
впевненій у собі жінці.
ʔʘʛʡʻʦʣʞʟɺʻʢ;"3*/"oʢʻʧʬʛ ʚʛɸʖʮʧʨʞʡʲʝʣʖʫʤʚʞʨʲʚʤʧʠʤʣʖʡʻʧʨʲ
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Мережа бутиків косметики «Бомонд»
Bomond – мережа магазинів елітної парфумерії та косметики. У магазинах
Bomond представлено все найактуальніше від флагманів світової індустрії
ʠʦʖʧʞ$IBOFM %JPS (VFSMBJO &TUFF-BVEFS -BODPNF (JWFODIZ :WFT4BJOU-BVSFOU
та інших.

-15%
на товари
магазину

м. Київ, вул. Антоновича, 176,,
ТРЦ «Okean Plaza»
тел.: +38 067 409 90 54
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00

Широкий асортимент нішевої парфумерії – Amouage, Serge Lutens, Bond №9,
.POUBMF &TDFOUSJD.PMFDVMFT ʣʖʨʩʦʖʡʲʣʤʼʨʖʤʦʙʖʣʻʭʣʤʼʠʤʧʢʛʨʞʠʞo'SFTI-JOF 
Ren, Patyka, Living Nature, унікальні інноваційні продукти в світі краси –
*PNB )JHI5FDI$PTNFUJDT 1IJMJQT-VNFB ʖʨʖʠʤʜʗʻʡʲʮʛʻʣʮʞʫʗʦʛʣʚʻʘ 
ексклюзивно представлених в мережі Bomond, роблять магазини Bomond
особливими та унікальними.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6,,
ТРЦ «Більшовик»
тел.: +38 044 200 07 67
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00
Інші адреси
дивіться на сайт
http://bomond.com.ua

Світ
привілеїв

Магазин Ferrari Store
Магазин Ferrari Store у Києві – це єдиний фірмовий магазин Ferrari Store
в Україні, де можна придбати одяг, аксесуари, годинники та інші вироби
славетного італійського бренду.

-10%
на товари
магазину

м. Київ,
вул. Червоноармійська, 1-3/2,
ТЦ «Арена»
тел.: +38 044 200 90 00
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00

У Ferrari Store представлений широкий асортимент одягу для чоловіків, жінок
та дітей, а також великий вибір ексклюзивних сувенірів, які стануть гарним
подарунком на день народження, до ювілею або просто як знак уваги.
У магазині також можна придбати шкіряні гаманці, сумки, парасольки, ремені,
краватки та обрати все необхідне для дітей: одяг, іграшки, шкільне приладдя
та багато інших речей!
Ferrari Store в Україні – світ першості та перемоги стає ближче!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

www.amoterra.com.ua

Світ
привілеїв

Магазин дитячого одягу Z-Generation
Z-Generation – бренд дитячого одягу, який входить до групи компаній Zannier
(Франція).

-5%

на товари
магазину

м. Київ, вул. Горького, 176,
ТЦ «Ocean Plaza»
тел.: +38 044 528 12 89
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00
м. Київ, вул. Хрещатик, 29-А
тел.: +38 044 200 64 04
Понеділок – Неділя: 10:00 – 22:00

Заснований майже 30 років тому, вже зараз бренд займає міцну позицію на
світовому ринку дитячого одягу та аксесуарів для новонароджених та дітей
віком до 14 років.
Мережа магазинів Z-Generation налічує близько 600 магазинів у 15 країнах
світу (Франція, Іспанія, Бельгія, Люксембург, Італія, Швейцарія та інші). У 2013
році Україна приєдналася до великої та дружньої родини мережі магазинів Z,
відкривши два фірмових магазини у Києві.
Колекції одягу Z-Generation завжди різноманітні та представлені в різних
стилях, даючи змогу кожному знайти свій улюблений тренд. Креативний
дизайн, широкий вибір, чудове поєднання прийнятних цін та бездоганної
якості як і раніше залишаються одними з основоположних цінностей
французького бренду Z-Generation.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Мережа магазинів «Пряна Хата»
«Пряна Хата» – молода мережа магазинів, яка динамічно розвивається в
Одесі. Перший магазин було відкрито 7 березня 2012 року й на даний час
мережа нараховує 7 магазинів. У «Пряній Хаті» натуральні чай, кава, спеції,
горіхи, сухофрукти та цукати. «Пряна Хата» – це смачно та корисно!

-10%

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на товари
магазину

м. Одеса, пр. Шевченка, 8/2,
тел.: +38 048 706 55 01
Понеділок – Неділя: 09:00 – 20:00
м. Одеса, вул. Пастера, 52
тел.: +38 048 706 55 04
Понеділок – Неділя: 09:00 – 20:00
Інші адреси
дивіться на сайт
www.pryana-hata.com.ua

Світ
привілеїв

Мережа бутиків «12 персон»
Бутик високого смаку «12 персон» – бутик ексклюзивних рішень для
сервіровки та приготування їжі, які дозволяють створювати атмосферу
унікальності. Складові цієї атмосфери – високий рівень сервісу та продукція
таких гучних брендів як Rosenthal, Wedgwood, Dibbern, Robbe & Berking,
Riedel, L'objet, Haviland, WMF, Silit.

-5%

на товари
магазину

м. Київ,
вул. Червоноармійська, 43/16
тел.: +38 044 289 10 25
Понеділок – Неділя: 10:00 – 20:00

В асортименті «12 персон» представлені готові рішення стилю життя, властиві
людям зі смаком: посуд та аксесуари для сервірування столу, якісні та зручні
рішення для кухні, персоніфікований посуд для напоїв, декор та аксесуари
для дому, столовий текстиль, машини з приготування кави, а також дрібна
побутова техніка для сніданків.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Одеса, вул. Грецька, 26/28
тел.: +38 048 232 04 56
Понеділок – Неділя: 10:00 – 20:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.12person.com.ua

Світ
привілеїв

Мережа магазинів «Pro Menu»

-5%

на товари
магазину

Київська область,
Петропавлівська Борщагівка,
вул. Петропавлівська, 14-Е,
ТЦ «Діамант»,
тел.: +38 044 450 77 65
Понеділок – Неділя: 10:00 – 20:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.promenu.ua

Шеф-магазин кухонних емоцій ProMenu заснований для того, щоб надихати
на створення кулінарних шедеврів і надавати можливість, в першу чергу,
обирати, ЩО готувати, і тільки потім – ЧИМ і ЯК. ProMenu пропонує
приготувати випробувані рецепти страв за допомогою сучасного і якісного
посуду, призначеного для активного та здорового життя.
ProMenu створено для тих, хто тільки осягає ази кулінарії, вважає готування
своїм вишуканим хобі, а також тих, хто готує лише інколи, і хто підтримує
традиції гостинного застілля.
ProMenu пропонує широкий вибір посуду і кухонних гаджетів для
приготування їжі та напоїв, посуду для сервірування, столового текстилю,
аксесуарів та подарунків, дрібної побутової техніки і кавових машин, а також
навчальної літератури.
ProMenu – єдиний в Україні магазин з надзвичайно великим асортиментом
спеціалізованого столового та кухонного посуду таких провідних
ʹʘʦʤʥʛʟʧʲʠʞʫʗʦʛʣʚʻʘ ʵʠ8.' 4JMJU 4LFQQTIVMU 8VTUIPG 1FVHFPU &NJMF)FOSZ 
Revol, Bodum, Schott Zwiesel, Riedel, Rosenthal, Joseph&Joseph, Graef, Nivona, а
також легендарного американського бренду KitchenAid.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Стиль життя
До змісту

Світ
привілеїв

Бутик-готель «Сезони SPA»
Бутик-готель «Сезони SPA» розташований у курортній зоні у Конча-Заспі,
давно вподобаної українськими та закордонними гостями як місце
відпочинку та відновлення сил.

-5%

на проживання

Київська обл., Обухівський р-н,
cмт. Козин (Конча-Заспа),
Обухівське шосе, 3
тел.: +38 044 520 89 40
тел.: +38 044 520 89 10
Понеділок – Неділя: 00 – 24:00
www.seasons-spa.com

Філософія «Сезони SPA» – це гармонія людини з природою у всіх її формах
та проявах: здоров’ї, красі, внутрішній рівновазі та контакті з навколишнім
середовищем. Свіже хвойне повітря посилює ефект Spa-процедур та
приносить незабутнє задоволення від спілкування з природою. У бутикуготелі Ви поринете в атмосферу спокою та умиротворення, що саме по собі
велика розкіш у наш небезтурботний час. Кожна процедура продумана таким
чином, щоб вплив на Ваш організм був цілісним та індивідуальним.
«Сезони SPA» дарує Вам знання, досвід та любов. А традиційні, перевірені
сторіччями методики та засоби у поєднанні з майстерністю фахівців, що
опанували найсучасніші технології, допоможуть зберігати молодість,
прекрасну фізичну форму та жагу до життя!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Велнес клуб «Леонардо»
Wellness club «Леонардо» дарує можливість відірватися від суєти, допомагає
досягти емоційної рівноваги та прекрасної фізичної форми. Тут Ви зможете
насолодитися spa-процедурами, зайнятися фітнесом, випробувати на собі всю
силу релаксуючих методик, мудрість яких накопичувалася століттями.

-10%

на послуги клубу

м. Київ, Б.Хмельницкого, 17/52А
тел.: +38 044 581 08 08
тел.: +38 044 581 08 00
Понеділок – П’ятниця: 7:00 – 23:00
Субота – Неділя: 8:00 – 23:00
www.clubleonardo.com

Слідуючи формулі «Леонардо» – «турбота про здоров’я + правильне
харчування + фізична активність» – Ви відчуєте радість буття, душа
наповниться оптимізмом, що привнесе у Ваше життя удачу та успіх.
Wellness club «Леонардо» пропонує до Вашої уваги:
tʘʛʡʞʠʞʟʥʡʖʘʖʡʲʣʞʟʻʢʖʡʞʟʻʙʦʤʘʞʟʗʖʧʛʟʣʞ
tʨʦʛʣʖʜʛʦʣʻʝʖʡʞ
tʧʨʩʚʻʼʥʻʡʖʨʛʧʩ
tʝʖʣʵʨʨʵʖʛʦʤʗʻʠʤʴ ʖʠʘʖʖʛʦʤʗʻʠʤʴʨʖʟʤʙʤʴ
tʠʤʢʥʡʛʠʧʨʛʦʢʖʡʲʣʞʫʡʖʝʛʣʲ
tʪʻʣʧʲʠʻʧʖʩʣʞ
tʧʤʡʵʣʞʟʙʦʤʨ
tʤʗʡʖʚʣʖʣʻʦʤʝʚʵʙʖʡʲʣʻ ʫʖʡʖʨʞʨʖʦʩʮʣʞʠʞ
tʇʅɶʨʖʧʖʡʤʣʠʦʖʧʞ
tʪʻʨʣʛʧʗʖʦ
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Яхт-клуб
За плечима Яхт-клубу – 11 років вітрильних традицій. Яхт-клуб знає про яхтинг
усе: як правильно обрати та купити яхту або катамаран, як навчитися ходити
під вітрилами, як захоплююче подорожувати у різних морях та океанах, як
стати капітаном …

-5%

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

на навчання
в яхт-клубі

-3%

на товари
яхт-клубу

м. Київ, вул. Обсерваторна, 21А,
тел.: +38 044 536 96 67
Понеділок – П’ятниця: 10:00 – 18:00
www.uoc.net.ua

Світ
привілеїв

Спортивний центр «5 елемент»

-12%

на придбання
картки клубу «Star»

-2%

на придбання
картки клубу «Gold»

Клуб здорових задоволень «5 елемент» – центр сімейного фітнесу, де кожен
знайде заняття до душі: чоловіки зможуть позайматися в тренажерній залі,
жінки – аквааеробікою або танцями, відвідати салон краси, а діти – знайти
друзів у центрі дитячої творчості та поплавати у басейні. Наприкінці дня
здорових задоволень можна всім разом зустрітися у ресторані. Оснащення
фітнес-клубу відповідає найвищим стандартам. Сучасні тренажери у
просторих залах, студії функціонального тренінгу, кращий ігровий зал України
з професійним паркетом Proaction, тенісні та сквош-корти, відкриті та закриті
басейни, джакузі під вікритим небом доставляють масу позитивних емоцій.
Індивідуальний підхід та сервіс найвищого рівня стали візитною карткою
клубу «5 елемент».
Клуб здорових задоволень «5 елемент» – це більше ніж фітнес!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, вул. Електриків, 29-А,
тел.: +38 044 351 77 33
Понеділок – П’ятниця: 07:00 – 23:00
Субота – Неділя: 09:00 – 23:00
http://5el.com.ua

Світ
привілеїв

Центр лазерної косметології «Лазерхауз»
Лазерхауз – це мережа косметологічних центрів, що надає низку
косметологічних послуг на високому професійному рівні.

-10%

на послуги центру
лазерної
косметології

м. Київ, вул. Червоноармійська, 92,
тел.: +38 044 585 70 07
Понеділок – Неділя: 9:00 – 21:00

Послуги Центру:
tʡʖʝʛʦʣʖʛʥʻʡʵʬʻʵ
tʡʖʝʛʦʣʖʠʤʧʢʛʨʤʡʤʙʻʵ
tʻʣʹʠʬʻʟʣʖʠʤʧʢʛʨʤʡʤʙʻʵ
tʠʤʧʢʛʨʤʡʤʙʻʵʤʗʡʞʭʭʵʨʖʨʻʡʖ
tʡʻʠʩʘʖʣʣʵʨʖʚʤʙʡʵʚʝʖʘʤʡʤʧʧʵʢ
tʖʘʨʤʦʧʲʠʻʢʛʨʤʚʞʠʞʚʛʦʢʖʨʤʡʤʙʻʘoʠʤʧʢʛʨʤʡʤʙʻʘ
Висока якість обслуговування – це той головний подарунок, який Ви
отримуєте, відвідавши косметологічний Центр Лазерхауз.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Київ, вул. Леонтовича, 6-А,
тел.: +38 044 585 70 07
Понеділок – Неділя: 9:00 – 21:00
Інші адреси
дивіться на сайті
www.lazerhouse.com.ua

Світ
привілеїв

Путешествия

Подорожі
До змісту

Світ
привілеїв

Готель «Леополіс»
«Леополіс» – це єдиний у Львові бутик-готель найвищого рівня, розташований
у самому серці історичної частини, де й досі присутній дух романтизму і
богемна атмосфера старовинного міста. Готель «Леополіс» – прекрасне місце
для відпочинку після прогулянки чи зустрічі з діловими партнерами.

-10%

на послуги готелю

м. Львів, вул. Театральна, 16,
тел.: +38 032 295 95 00
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.leopolishotel.com

Готель пропонує Вам 72 ексклюзивні номери, 3 номери люкс та 3 вишукані
представницькі апартаменти. Завдяки пастельним кольорам інтер’єру та
м’якому освітленню, готель завжди створює затишну і спокійну атмосферу
для своїх гостей. Дизайнерські італійські меблі, розкішні предмети
інтер’єру, просторі ванні кімнати, оздоблені мармуром, до смаку навіть
найвибагливішим гостям. Супутникове телебачення, Wi-Fi, телевізори з
плазмовим екраном, розкішна косметика та цілодобове обслуговування
номерів – усе це допоможе зробити Ваше перебування у готелі «Леополіс»
по-домашньому комфортним та незабутнім. Для бізнес-гостей тут є три
конференц-зали, які вміщають до 250 чоловік. Також у готелі розташовані
ресторани La Brasserie та «Леополіс», які поєднують вишуканий смак, чарівний
інтер’єр і сервіс найвищого ґатунку.
Дозвольте собі розкіш та затишок разом з готелем «Леополіс»!
Готель «Леополіс» з нетерпінням чекає на Вас!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Готельно-ресторанний комплекс
«Козацький Стан»

-10%
на послуги
комплексу

м. Київ, Бориспільське шосе, 18 км,
тел.: +38 (044) 585-11-65
тел.: +38 (044) 585-11-75
факс: +38 (044) 585-11-64
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
Ресторан: 10:00-23:00
www.kstan.com.ua

Готельно-ресторанний комплекс «Козацький Стан» розташований на виїзді з
Києва, у 10 хвилинах від Міжнародного аеропорту «Бориспіль».
Свіже дихання соснового бору, пахощі квітників – усе це робить «Козацький
Стан» дуже привабливим для відпочинку та проведення ділових зустрічей.
Ресторан «Гетьманський» зачарує атмосферою заможності та вишуканим
інтер’єром часів гетьманства, де поєднуються великий вибір елітних напоїв
європейської та української кухонь. У спорт-барі «Дикий ліс» Ви зможете
спостерігати за спортивними подіями: футбол, бокс, хокей тощо. У будівлі
готелю розташований ресторанний зал «Літораль», витриманий в урочистобілих тонах. Головна його особливість – міні-мініатюра міста та схилів Дніпра,
що розташовані на підлозі під склом. Тут начебто літаєш на повітряній кулі над
схилами могутнього Дніпра.
«Козацький Стан» вразить Вас не тільки різнокольоровим ресторанним
комплексом, але й готелем із сучасним конференц-центром. До послуг
гостей: 58 номерів та 10 затишних будиночків з усіма зручностями. Номери
оснащені фенами, міні-барами, кондиціонерами, супутниковим телебаченням,
ʗʛʝʠʤʮʨʤʘʣʞʢ8*'*
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Готель «Моцарт»

-5%

на проживання і
харчування

м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 13,
тел.: +38 0482 37 77 77 37
тел.: +38 0482 37 37 69 00
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
http://mozart-hotel.com

Чотиризірковий готель «Моцарт», що поєднав у собі найкращі риси одеської
гостинності та європейського сервісу, посідає гідне місце на готельній карті
Одеси. Екстер’єр готелю, виконаний у традиціях стилю «ампір», гармонійно
доповнює архітектурний ансамбль «старої Одеси», являючи собою точну
копію престижного аристократичного клубу, що існував на цьому місці на
ʥʤʭʖʨʠʩʋ*ʋʧʨʇʖʢʛʨʩʨʢʖʟʜʛʚʘʖʧʨʤʡʻʨʨʵʨʤʢʩʥʦʤʘʤʚʞʡʖʧʘʻʨʧʲʠʛʚʤʝʘʻʡʡʵ
рафінована міська публіка. Є свідчення, що і О.С. Пушкін, будучи в Одесі, не
раз відвідував клуб на Ланжеронівській, 13.
Готель «Моцарт» воістину може пишатися прекрасним сусідством, адже
розташований він у безпосередній близькості до Театру опери та балету –
найпрекраснішої з перлин у скарбниці культурної спадщини міста.
Неподалік – Літературний і Археологічний музеї, а в 100 метрах від готелю –
знаменита вулиця Дерибасівська.
Відвідання готелю «Моцарт» залишить у Вас лише приємні враження!
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Портал подорожей 711.ua
На порталі подорожей 711.ua Ви знайдете повний спектр туристичних
послуг. До Ваших послуг бронювання і продаж авіаквитків понад 500
авіакомпаній світу, бронювання номерів у більш ніж 250000 готелів по всьому
ʧʘʻʨʩ 7*1ʧʛʦʘʻʧʘʖʛʦʤʥʤʦʨʖʫ

-5%

від тарифу на всі
напрямки

м. Київ, вул. Димитрова, 5,,
4 поверх,,
тел.: +38 044 495 00 75
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00

Система он-лайн бронювання на диво проста у використанні та дозволяє
підібрати найоптимальніший варіант.
А також на порталі 711.ua кожен клієнт має можливість відстежувати всі свої
запити за допомогою особистого кабінету.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

http://711.ua

Світ
привілеїв

Готельно-оздоровчий комплекс Maristrella Club

-15%

на спектр послуг у
СПА-готелі

м. Одеса, Ванний пров. 3
тел.: +38 048 232 44 44
тел.: +38 048 785 50 00
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
http://maristella-club.com

Сучасний «Maristella Club» Luxury Wellness Spa Resort пропонує Вам чудову
можливість відпочити від рутини буднів у затишному номері з видом на море
недалеко від центральної частини міста.
Проживаючи у «Maristella Club» Luxury Wellness Spa Resort, Ви маєте
можливість безкоштовно користуватися парковкою, тренажерним залом,
25-метровим басейном, фінською та турецькою лазнями та відвідувати
різноманітні фітнес-програми. Для гостей, що приїжджають з дітьми, у готелі
надаються послуги няні та ігрова кімната.
Усі номери оснащені системою очищення повітря за допомогою іонізації
та озонації, «теплою підлогою», телевізором з ЖК екраном, бездротовим
доступом до мережі Інтернет. Для комфорту гостей у номерах розташовані
міні-бар, міні-сейф, фен, халат, тапочки, набір рушників та косметичний набір.
У готелі Ви можете замовити сніданок у номер за індивідуальним запитом
або відвідати ресторан та відкриту терасу з видом на море. У цілодобовому
ресторані подаються традиційні страви європейської, одеської та японської
кухні. СПА-центр готелю пропонує широкий вибір SPA-процедур (більше 200),
де професійні фахівці підберуть Вам індивідуальний комплекс SPA-церемоній.
У готелі Вам можуть організувати транспортне та екскурсійне обслуговування,
ʖʨʖʠʤʜ7*1ʤʗʧʡʩʙʤʘʩʘʖʣʣʵʘʄʚʛʧʲʠʤʢʩʂʻʜʣʖʦʤʚʣʤʢʩʖʛʦʤʥʤʦʨʩɹʤʨʛʡʲ
знаходиться у 8 км від залізничного вокзалу та 14 км від аеропорту.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Резиденція «Кримський Бриз»

-7%

на проживання

98693, Україна, АР Крим, м. Ялта,
смт Паркове, Паркове шосе, 39
тел.: +38 065 423 88 01;
тел.: +38 065 423 88 06;
тел.: +38 065 423 88 88;
тел.: +38 050 426 37 87,
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.crimeabreeze.com

Ідеальна гармонія рідкісних природних ресурсів, вишуканого дизайну
інтер’єрів і атмосфери справжньої гостинності містять в собі секрет
особливого зачарування Crimea Breeze Residence. Готельний комплекс Crimea
Breeze Residence поєднує в собі всі елементи, необхідні для відпочинку
справжніх цінителів сонячних курортів. Тут до послуг гостей відкриті двері
рекреаційного центру «Деревня», який включає в себе відкритий басейн з
морською водою, Центр Краси та Здоров’я із закритим теплим басейном,
фітнес-центр, бари і ресторан, а також 3 центральних апартаменти з видовими
терасами. Також на території Резиденції знаходяться 4 окремо розташованих
вілли і декілька спортивних майданчиків. Але найголовніше тут – це
набережна, якій немає рівних на всьому узбережжі Південного Берега Криму.
Розташована у самому серці Південного Берега Криму Crimea Breeze
Residence відповідає найвищим вимогам готелю класу преміум і відкриває
перед своїми гостями двері комфортабельних номерів, апартаментів та віл.
Кожен з номерів – індивідуальний у своєму дизайні і без сумніву припаде до
смаку найвитонченішому цінителеві стилю та комфорту.
Використання натуральних матеріалів в обробці, мармур і благородні породи
дерева у поєднанні з природними ресурсами, якими щедро обдарована
благодатна Кримська земля, – все це підкреслює близькість до природи у
Crimea Breeze Residence.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Діагностичний лікувально-реабілітаційний
курортний комплекс «Ріксос Прикарпаття»

-10%

при оплаті від
14 діб

Діагностичний лікувально-реабілітаційний курортний комплекс «РіксосПрикарпаття» розташований неподалік центру Трускавця – всесвітньо
відомого бальнеологічного курорту, що славиться своїми підземними
джерелами мінеральних вод, прозорим повітрям Карпатських гір і
мальовничими околицями. Загальна площа комплексу становить 12 га. Для
розміщення відпочивальників пропонується 370 комфортабельних номерів.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Львівська область, м. Трускавець,
вул. Городище, 8
тел.: +38 032 477 11 11
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
http://rixos.com.ua

Світ
привілеїв

Готель «Citadel Inn»

-10%

на проживання

-5%

на послуги
ресторану

$JUBEFM*OO)PUFM3FTPSUʥʦʤʥʤʣʩʹʣʤʢʛʦʻʘ ʝʵʠʞʫoʠʖʨʛʙʤʦʻʼ
«Стандарт», 11 – категорії «Суперіор» та 2 – класу «Люкс». Кожен номер
приємно потішить вишуканим інтер’єром, винятковим оздобленням та
сучасним устаткуванням. Зупинившись у цьому вишуканому готелі Львова,
Ви відчуєте затишок оселі вишуканого та почесного класу 5-ти зірок, а також
отримаєте незабутнє враження достойного відпочинку, уваги та сервісу.
Також до послуг гостей готелю: панорамний ресторан A la Carte, цілодобовий
лоббі-бар, літня тераса, конференц-зал, винний погріб, SPA-центр, сигарна
зала та дитяча кімната.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Львів, вул. Грабовського, 11,
тел.: +38 032 295 77 77
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.citadel-inn.com.ua

Світ
привілеїв

Готель «Прем'єр Палац»
Готель «Прем’єр Палац» – один з найрозкішніших готелів української столиці
зі 100-річним досвідом гостинності, перший п’ятизірковий готель України,
пам’ятка історії та архітектури.

-10%
у будні

-25%
у вихідні

м. Київ, бул. Т. Шевченка,
вул. Пушкінська, 5-7/29
тел.: +38 044 537 45 00
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00

Унікальні тематичні люкси, декоровані з особливою увагою до історичних
деталей, ресторан «Теракота» із захоплюючим краєвидом Києва, найбільший
у місті басейн та класична розкіш інтер’єрів – все це складає довершеність
цього неповторного місця.
У «Прем’єр Палаці» подається неймовірно щедрий сніданок «шведський
стіл» – з окремими станціями, присвяченими середземноморській, класичній
європейській, українській та азійській кухням. Асортимент страв оновлюється
щодня. Справжньою окрасою сніданку є концепція «Прем’єр Готелів» Fresh
Organic Ukrainian – українські та типово київські страви, приготовлені з
місцевих екологічно чистих продуктів за унікальними рецептами команди
кухарів «Прем’єр Палацу».
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

www.premier-palace.com

Світ
привілеїв

Дністер Прем'єр Готель

-10%

на проживання

Cучасний «Дністер Прем’єр Готель» розташований у самому серці Львова –
старовинного міста, музею під відкритим небом. Тепла та гостинна атмосфера,
комфорт, сніданки у кращих традиціях національної кухні та чарівний краєвид
Старого Міста, що його занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО,
створюють у готелі особливу атмосферу і прекрасні умови для будь-якої
події – романтичного вікенду, сімейного відпочинку або бізнес-подорожі.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Лм. Львів, вул. Матейка, 6
тел.: +38 032 297 43 17
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.dnister.lviv.ua

Світ
привілеїв

Готель «Аврора»
Вишуканий та затишний готель «Аврора» розташований в історичному
та діловому центрі Харкова, в декількох кроках від центральної площі
міста – найбільшої площі у Європі. Готель приваблює гостей бездоганним
обслуговуванням, щирою гостинністю, стриманим класичним дизайном
номерів та найкращою в місті європейською кухнею ресторану «Аристократ».

-10%

на проживання

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Харків, вул. Артема, 10/12
тел.: +38 057 752 40 40
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.hotel-aurora.com.ua

Світ
привілеїв

Стар Прем'єр Готель
Невеликий та затишний «Стар Прем’єр Готель», що колись належав
родині австро-угорських графів Фон Шенборн, здіймається над головною
площею старовинного містечка Мукачева. Збудований у 19 сторіччі, готель
став історичною пам’яткою та нині вдало поєднує у собі дух сучасних
європейських традицій із шармом старовини.

-10%

на проживання

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Мукачеве, пл. Миру, 10-12
тел.: +38 031 313 20 08
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.star-ar.com.ua

Світ
привілеїв

Русь Аккорд Готель

-5%

на проживання

м. Київ, вул. Госпітальна, 4
тел.: +38 044 256 40 00
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00

«Русь Аккорд Готель» – один із найпопулярніших бізнес-готелів міста,
знаходиться у центрі Києва біля оновленого Олімпійського стадіону.
Близькість до цікавих культурних та історичних місць, бізнес-центрів та
торговельних галерей робить цей готель привабливим як для бізнесменів,
так і для туристів. Готель пропонує 451 зручний номер, в тому числі, 39
люксів. Зручне розташування, ресторани української, європейської та
японської кухонь, сучасний комфорт номерів, система безпеки, Wi-Fi, система
кондиціонування, супутникове телебачення – все це забезпечує комфортне
перебування у «Русь Аккорд Готелі». Готель, завдяки великій конференцплощі (1569 м²) та 4 вишуканим банкетним залам ідеально підходить для
проведення заходів різних масштабів.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

www.hotelrus.kiev.ua

Світ
привілеїв

Юність Аккорд Готель

-10%

на проживання

«Юність Аккорд Готель» знаходиться на Французькому бульварі – в одному з
найулюбленіших районів Одеси неподалік від моря та пляжу «Аркадія».
З вікон можна милуватися мальовничою панорамою морського узбережжя та
Ботанічного саду. У готелі 152 номери та люкси, які обладнані всім необхідним
для комфортного відпочинку та роботи – супутникове телебачення, прямий
міжнародний телефонний зв’язок та Wi-Fi Інтернет. У напівлюксах та люксах є
кондиціонери і міні-бари. Для офіційних зустрічей, конференцій та семінарів
готель пропонує 3 конференц-зали із сучасним обладнанням.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Одеса,
вул. С. Варламова (Піонерська), 32
тел.: +38 048 738 04 12
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.hotel-yunost.com

Світ
привілеїв

Аккорд Готель Бізнес

-10%

на проживання

«Аккорд Готель Бізнес» має 47 оновлених номерів та знаходиться у 5 хвилинах
від залізничної станції «Кривий Ріг-Головна». Сучасний дизайн номерів,
розширені бізнес-послуги (безкоштовний Wi-Fi Інтернет на всій території
готелю, цілодобовий доступ до принтера і факсу, оренда ноутбука), кафе
з європейською та домашньою українською кухнею, кімната переговорів,
тренажерний зал, сауна – все це створює необхідні умови для повноцінного
відпочинку і роботи. Готель пропонує різні варіанти харчування: сніданок,
напівпансіон або пансіон.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

м. Кривий Ріг, вул. Кириленка, 8
тел.: +38 056 404 80 08
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.accordhotels.com.ua

Світ
привілеїв

Готель «Космополітъ»

-10%

на проживання та
конференц-сервіс

м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 6-А,
тел.: +38 044 205 35 20
Понеділок – Неділя: 00:00 – 24:00
www.cosmopolite-kiev.com

Кілька хвилин розділяє готель «Космополітъ» та історичний центр Києва.
Звідси легко дістатися до всіх необхідних ділових структур. Міжнародний
аеропорт «Бориспіль» усього лише в 40 кілометрах від готелю, а відстань від
«Космополіта» до міжнародного аеропорту «Київ» становить 5 км. Номерний
фонд готелю складає 160 номерів, десять з яких – класу люкс. Готель є
частиною інфраструктури торгово-розважального центру «Більшовик» з
широким спектром розваг і сервісів – багатозальним кінотеатром, боулінгом,
льодовою ареною, ресторанами, арт-центром і бутиковою галереєю.
ТРЦ «Більшовик» з’єднаний з будівлею готелю комфортним переходом.
«Космополітъ» пропонує всі необхідні сервіси для бізнес-туристів:
безкоштовний доступ до Wi-Fi Інтернет, бізнес-центр та бізнес-холи на
кожному поверсі, робочі зони в номерах, конференц-зали та кімнату
переговорів. Крім того, гості можуть скористатися деякими арт-перевагами
готелю: оригінальний дизайн та інтер’єр номерів, музейні кімнати з мінібібліотеками, присвячені художникам-авангардистам, спеціальні тематичні
екскурсії по готелю та місту Києву.
Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Світ
привілеїв

Туроператор TUI
56*6LSBJOFoʤʚʞʣʝʣʖʟʗʻʡʲʮʞʫʗʖʙʖʨʤʥʦʤʪʻʡʲʣʞʫʨʩʦʤʥʛʦʖʨʤʦʻʘʉʠʦʖʼʣʞ
Компанія з 1997 року працювала під брендом «Вояж-Київ», а в 2009 році
ʩʘʻʟʮʡʖʚʤʧʠʡʖʚʩʥʻʚʥʦʞʹʢʧʨʘʖ56*3VTTJB$*4 ʵʠʛʘʫʤʚʞʨʲ
ʘʙʦʩʥʩ56*5SBWFM1-$

-3%

ʅʻʚʠʛʦʻʘʣʞʬʨʘʤʢʨʩʦʤʥʛʦʖʨʤʦʖ56*6LSBJOFʖʠʨʞʘʣʤʦʤʝʘʞʘʖʹʨʲʧʵ
ʪʦʖʣʭʖʟʝʞʣʙʤʘʖʢʛʦʛʜʖ56*ʈʩʦʖʙʛʣʬʻʵ

на послуги
ʇʨʖʣʤʢʣʖʙʦʩʚʛʣʲʦʤʠʩʢʛʦʛʜʖ56*ʈʩʦʖʙʛʣʬʻʟʣʖʦʖʫʤʘʩʹʗʻʡʲʮʣʻʜ
офісів по всій території України. Крім того, туроператор активно співпрацює з
більш ніж 4000 незалежними туристичними агенціями України.
м. Київ, вул. Саксаганського, 99
тел.: +38 056 409 25 45
Понеділок – П’ятниця: 10:00 – 19:00
Субота – Неділя: 11:00 – 16:00

Для того, щоб скористатися програмою знижок та привілеїв, будь ласка, ідентифікуйте себе як держателя преміальної
картки Visa та використайте цю картку для оплати.
Пропозиція діє з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

Інші адреси
дивіться на сайті
www.tui.ua

Світ
привілеїв

Росія
Більше 100 спеціальних пропозицій від кращих компаній Росії, серед яких:

-10%

-5%

-10%

-10%

-10%

-5%

-10%

-5%

-10%

-10%

Світ
привілеїв

Cвіт
Більше 100 спеціальних пропозицій від кращих світових компаній, серед яких:

до

30%

до

Франція

Франція

Великобританія

-10%

-10%
Світ

20%

США

Світ

-25%
США

США

США

-10%
США

США

США

Світ
привілеїв

Світ
привілеїв

