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Якою б не була погода за вікном, нехай від неї не залежить 
ваш настрій! А ми, як і щомісяця, подбали про те, щоб ваше 
дозвілля проходило насичено, цікаво та з користю! Цікаві 
фільми, онлайн-квести, автокінотеатри, новинки літератури 
— тут кожен знайде ідею, що робити в червні! А ще ми 
підготували для вас добірку неймовірних локацій для 
подорожей Україною.
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ОНЛАЙН-КВЕСТИ

АВТОКІНОТЕАТР

Хто сказав, що квести можуть 
відбуватися лише офлайн? Якщо 
ви любите цікаві завдання й 
інтригу, онлайн-квести стануть 
ідеальним форматом розваг 
для вас. Збирайте команду, 
отримуйте завдання та беріть 
участь у грі. Вам знадобиться 
лише ноутбук чи планшет з 
доступом до інтернету. Триває 
онлайн-квест до трьох годин.

Деталі

Чудова новина для тих, хто засумував за фільмами на великому екрані. Тепер ви 
можете переглянути новинки українського кінопрокату в компанії однодумців, не 

виходячи з власного авто, достатньо просто налаштувати радіоприймач на FM-хвилю, 
зазначену у квитках. Автокінотеатри мережі Kinolife доступні в Києві, Львові, Харкові, 

Дніпрі, Одесі, Маріуполі й Сумах.

Деталі

«
«

http://podzamkom.ua/online-quest
http://cinema.kinolifedistribution.com
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КУДИ ПОЇХАТИ В УКРАЇНІ?

«

«

ШАЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ПРИРОДНИЙ ПАРК, 
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
22 озера на площі 33 тисячі гектарів 
називають «голубими очима» 
Волині. Окрім найпопулярнішого 
must visit серед туристів озера 
Світязь, уваги заслуговують і 
Люцимер, і Пулемецьке, і Кримне 
озера. Тут приємно відпочити від 
галасливого міста й насолодитися 
природою.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ 
ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ», 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Подільські Товтри — нереальної краси 

природний парк у Хмельницькій 
області, що входить до 7 природних 
чудес України та списку Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО. Аналогів йому 

немає в усьому світі. Товтри — це 
залишки узбережних рифів, витягнутих 

паралельно давній береговій лінії. Тут 
можна піти в похід, здійснити сплав по 
Дністру на байдарках чи катамаранах, 
прогулятися на теплоході, яхті, катері. 
А ще тут розташована одна з відомих 

пам’яток — затоплене село Бакота.
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«

«

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ 
ПАРК «СИНЕВИР», 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
Справжня перлина українських 
Карпат! Тут зібрано все: озера 
Синевир та Озірце, оліготрофне 
болото Глуханя, гори Стримба 
й Негровець, водоспади, густі 
ліси і цікаві музеї. На площі 43 
тисячі гектарів нараховується 53 
види рослин і 43 види тварин, 
занесених до Червоної книги 
України. Протягом усього року в 
природному парку відбуваються 
різноманітні етнофестивалі, 
культурні заходи й екскурсії.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
Переяслав-Хмельницький недаремно 

називають містом-музеєм! Тут на 30 
тисяч населення аж 25 музеїв! Усі вони 

входять до складу Національного 
історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав». Тут можна побачити 
реконструйовану козацьку фортецю, 
кам’яні скульптури давньої культури, 

дерев’яні хатинки з різних куточків 
регіону, колекцію млинів XVIII століття й 

інші унікальні експонати!
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«

«

ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ, 
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
В Україні є справжня пустеля, і 
розташована вона за 30 кілометрів 
від Херсона. Олешківські піски 
— це друга найбільша пустеля 
в Європі, яка займає площу 
приблизно 1600 квадратних 
кілометрів. На території 
Олешківських пісків є всі умови 
для активного туризму: пішохідні, 
велосипедні, кінні та авто-, 
мотопоходи і трофі по пісках.

БУЦЬКИЙ КАНЬЙОН, 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

У центральній Україні ховається одне 
з найкрасивіших її місць — Буцький 

каньйон. Він розташований за 145 
кілометрів від Києва в маленькому й 
мальовничому селі Буки Черкаської 

області. Каньйон глибокий, звивистий, 
місцями вузький, оточений фігурними 

скелями.
Тут розташована перша в Україні 
гідроелектростанція, яка вже не 

функціонує, старий водяний млин і 
штучний водоспад. 
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ОНЛАЙН-ПОДОРОЖІ

«

ПОДОРОЖ У НАЙВІДДАЛЕНІШІ 
КУТОЧКИ ПЛАНЕТИ
На цьому онлайн-майданчику ви 
можете спостерігати за життям 
далеких міст у режимі реального 
часу. Ви можете прогулятися по 
Times Square в Нью-Йорку чи 
розглядати панораму Сантьяго в 
Чилі. Тут зібрано декілька тисяч 
веб-камер з усього світу. Просто 
виберіть «точку перегляду» на карті 
або через вікно пошуку.
Вирушити в подорож

«ВІРТУАЛЬНА ПРОГУЛЯНКА 
ВЗДОВЖ ВЕЛИКОЇ 

КИТАЙСЬКОЇ СТІНИ
Тепер подивитися на одне з 

чудес світу — Велику китайську 
стіну можна і онлайн. Пориньте 

в захопливу мандрівку й 
насолоджуйтеся краєвидами.

Деталі

https://www.earthcam.com
http://thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china.
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«

МУЗЕЇ ВАТИКАНУ БЕЗ ЧЕРГ
Відвідайте музеї світової 
святині — Ватикану без черг і 
детально роздивіться експонати 
максимально близько! Коли б ще 
випала така нагода? 
Деталі

ЕКСТРИМ ТЕПЕР ТЕЖ ОНЛАЙН!
Поціновувачам екстрим-

відпочинку точно сподобається 
хоч і віртуальна, але насичена 

подорож до Орландо! Спробуйте 
покататися на найвищих 

американських гірках! Тепер цей 
досвід доступний онлайн. А ще 

ви можете поплавати в аквапарку 
Aquatica Orlando. Це справжня 

віртуальна річна пригода з 
приливами й гейзерами.

Більше можливостей

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en/collezioni/musei.html
http://xplorit.com/orlando-florida/seaworld/mako
http://xplorit.com/orlando-florida/aquatica/roa-s-rapids
http://visitorlando.com/en/blog/post/orlando-virtual-experiences
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ЩО ПОЧИТАТИ ВЛІТКУ?
Свіжа добірка від Білла Гейтса 
Щорічно Білл Гейтс публікує такий собі «список літератури на літо». 
Ділимося з вами книжками, які увійшли до його must read 2020.

«ВИБІР», ЕДІТ ЄВА ЕГЕР
Частково це мемуари, а частково — інструкція, 
як боротися із травмою. Єві було 16, коли вона 
разом із сім’єю потрапила в концтабір Аушвіц. 
Переживши різноманітні жахи, вона переїхала 
до США та стала терапевтом. Її унікальний досвід 
допомагає їй в роботі, а багатьом людям ця 
книжка допоможе здолати життєві кризи.

«ХМАРНИЙ АТЛАС», ДЕВІД МІТЧЕЛЛ
«Хмарний атлас» схожий на дзеркальний 

лабіринт, де перетинаються, накладаючись 
один на одного, шість голосів — історії 

різних людей. Після її прочитання ви ще 
довго будете роздумувати над сенсом і 

ділитися враженнями з друзями. 

«
«
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«ВЕЛИКИЙ ГРИП», ДЖОН М. БАРРІ 
Якщо ви хочете знайти в історії щось схоже на 
сучасний стан, то найкраще для цієї мети підійде 
пандемія грипу 1918 року. Баррі розповість 
майже все, що треба знати про один із найбільш 
смертельних спалахів в історії людства. І хоч 
1918 рік дуже відрізняється від теперішнього, ця 
книжка зайвий раз доводить, що ми стикаємося з 
однаковими викликами.

«ДОБРА ЕКОНОМІКА ДЛЯ ВАЖКИХ 
ЧАСІВ» АБХІДЖИТ БАНЕРДЖІ 

Й ЕСТЕР ДЮФЛО
Автори цієї книжки в минулому році 
отримали Нобелівську меморіальну 

премію з економічних наук, і вони — одні 
з найрозумніших економістів наших часів. 
На щастя для нас, вони ще й добре вміють 

пояснювати економіку пересічному 
громадянину. Їхня нова книжка 

присвячена нерівності та політичним 
розбіжностям, які зараз на порядку 

денному в усьому світі.

«

«
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«МЕДИТАЦІЯ І УСВІДОМЛЕНІСТЬ. 10 ХВИЛИН 
НА ДЕНЬ, ЯКІ ПРИВЕДУТЬ ВАШІ ДУМКИ В 
ПОРЯДОК», ЕНДІ ПАДДІКОМБ
Довгі роки Білл Гейтс скептично ставився до 
медитації, а зараз медитує тричі на тиждень. Його 
ставлення до цього процесу змінила ця книжка 
й застосунок Headspace, який він створив. У час, 
коли ми можемо використовувати всього кілька 
хвилин на день для зняття стресу 
й перефокусування, це чудовий початок. 

«ПРОГУЛЯНКА МІСЯЦЕМ 
З ЕЙНШТЕЙНОМ. НАУКА 

І МИСТЕЦТВО ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ», 
ДЖОШУА ФОЄР

Ця книжка змінить ваші уявлення про 
те, як працює людська пам’ять. Автор 

поведе читачів у дивовижну мандрівку: 
ви дізнаєтеся безліч цікавого, від 

класичних методів, що їх застосовував 
Цицерон, до сучасних технік   

«інтелектуальних спортсменів». Книжкга 
Фоєра  — це заклик відродити мистецтво 

запам’ятовування, яке навіть нині, у добу 
смартфонів, стає дедалі актуальнішим.

«

«
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СЕРІАЛ ПРО КІБЕРБЕЗПЕКУ - 
«КІБЕРНЯНІ»
26 травня 2020 року Міністерство 
цифрової трансформації разом із НКЦК 
при РНБО, компанією з кібербезпеки 
10Guards, компанієюї Cyberlab і компанією 
Moneyveo презентували новий освітній 
серіал «Кіберняні». Освітній серіал 
складається з 10  серій тривалістю 
4-–11 хвилин і дозволить дасть змогу 
дізнатися, як мінімізувати ризики втрати 
вашої приватної, чутливої інформації. 
Як попередити запобігти кібератаціку 
або чи кібершахрайствуо та як швидко 
відновитися після них, у випадку якщо 
вони все ж таки сталися. 
Переглянути

КОРИСНО ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

«

https://osvita.diia.gov.ua/courses/cybernanny. 
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AIR INFLUENCE MEETUPS
AIR Media-Tech запускає серію AIR Influ-
ence MeetUps  — зустрічей глобальноїго 
ком’юніті, що об’єднує маркетологів, 
інфлюенсерів та і спеціалістів з комунікацій 
для обміну знаннями, нетворкінгу та 
й синергії.  Мета проєекту  — надати 
практичні інструменти розвитку брендів 
на діджитал-платформах, знання з 
інфлюуенс-маркетингу та створення 
контенту.  Реєстрація«

«

BOOTCAMP ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СТАРТАПІВ ВІД UNIT.CITY
Якщо у вас є технологічний 

перспективний стартап, але не вистачає 
знань та інструментів, BOOTCAMP — 

чудова нагода отримати все це, а ще й 
менторство від експертів 

і доступ до інноваційної спільноти. 
А головне — абсолютно безкоштовно. 

Деталі

https://im.air.io/
http://unit.city/bootcamp
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БЕЗКОШТОВНЕА 
ДОСТАВЛЕННЯКА ВІД RAKETA
Замовте доставлення їжі через 
сервіс Raketa, сплатіть карткою 
Visa й отримайте три безкоштовні 
доставлення. Спеціальна пропозиція 
діє за промокодом VisaRaketa 
з 10 червня по 10 липня. 

СПЕЦІАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД VISA

«

FLOROOM
Порадувати коханих людей, 
оформити весілля чи День 
народження стало ще приємніше! 
Студія флористики FloRoom надає 
10% знижки власникам преміальних 
карток Visa за промокодом 
visapremium. Аби скористатися 
пропозицією, назвіть промокод 
адміністратору під час замовлення 
або введіть його на сайті.«

HELEN MARLEN
Додаткова знижка 5 % до вже наявних 

знижок на весняно-літню колекцію 
на сайті Helen Marlen за промокодом 
visapremium. Пропозиція діє під час 

оплати картками Visa Platinum, Visa 
Signature, Visa Infinite на сайті.

http://helen-marlen.com
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НЕЗВИЧАЙНІ ЗАПИТИ ДО 
КОНСЬЄРЖА ЗА ТРАВЕНЬ

ЯК НЕ ВИТРАЧАТИ ГРОШІ 
Витрачати гроші кожен може, а от вміти 
економити  — талант! До нас звернувся клієнт 
із проханням зібрати йому «ТОП 20 найкращих 
способів “як не витрачати гроші»”. Ми допомогли 
йому розібратися із фінансовою грамотністю 
та й зекономити трохи коштів під часу карантину.

ЖАРТИ ПРО СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Сміх продовжує життя! І ми завжди раді 
допомогти вам у цьому. До нас звернувся клієнт 
із проханням знайти йому добірку анекдотів 
про сільське господарство для аграріїв. Ми 
серйозно підійшли до справи, виконали 
завдання й посміялися разом із ним!

ЖЕРСТЯНЕ ВЕСІЛЛЯ
В один прекрасний вечір клієнт згадав, що завтра в 
нього річниця весілля — 8 років подружнього життя. 
Оскільки це жерстяне весілля, подарунок мав бути 
відповідним. Ми швидко підібрали для нього залізні 
келихи, зробили на замовлення ковану троянду й 
доставили в Бориспіль, де живе пара. 

МРІЯ ПРО ПЕСИКА
У ще одного клієнта є подруга, яка дуже мріяла 

завести песика, але її мама була категорично 
проти, оскільки дуже любить чистоту. Нас 

попросили вигадати план, як переконати батьків 
завести чотирилапого друга. Ми надіслали клієнту 

детальне відео з порадами й додали особисту, 
трохи ризиковану рекомендацію.
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Проводьте час із користю! А Visa завжди готова підняти вам 
настрій і порадити корисний контент.

ЗАЦІКАВИЛА КОНКРЕТНА ПРОПОЗИЦІЯ ЧИ ХОЧЕТЕ ДІЗНАТИСЯ 
БІЛЬШЕ? ЗА УСІМА ПИТАННЯМИ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КОНСЬЕРЖ 
СЕРВІСУ VISA


