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Готові до незабутнього літа? Visa за традицією підготувала 
найцікавіші події липня й місця для мандрівок Україною, від яких 
ви затамуєте подих! А завдяки нашим спеціальним пропозиціям 
ви проведете час не лише з користю та комфортом, але 
й розумно витратите кошти.
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Лемурійське 
«рожеве» озеро 

Неподалік Херсона, у селі Григорівка 
Чаплинського району, розташоване 
Лемурійське озеро. Окрім незвичного 
кольору, воно приваблює своїми 
лікувальними властивостями. 
На лікування до нього на Херсонщину 
їдуть туристи з-за кордону, а грязі 
цього озера вже привернули увагу 
іноземних косметичних фірм. Чудова 
альтернатива Мертвому морю!

Бакота — українська 
Атлантида

На півдні Хмельницької області, за 55 
кілометрів від Кам’янця-Подільського, 
розташоване затоплене село Бакота. 
Територія Бакоти належить 
до Національного природного парку 
«Подільські Товтри», який є одним 
із семи чудес України. Мальовничі 
пейзажі заливу не залишать 
байдужими ні вас, ні ваших 
підписників, а скеля й урочище 
Курник вважають місцем сили.

П’ять найкращих місць в Україні, 
які варто відвідати в липні
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Острів Джарилгач — 
українські Мальдіви

Острів Джарилгач недаремно 
приваблює туристів і любителів 
екзотики. Він простягається на 42 км 
зі сходу на захід і наче спеціально 
створений для цікавих подорожей. 
На території найбільш незаселеного 
острова в Європі з 2009 року 
розташований Джарилгацький 
національний природний парк. 
Обов’язково зверніть увагу на 
Джарилгацький маяк, установлений 
понад 100 років тому за проєктом 
одного з учнів Ейфеля. Піднявшись 
на нього, можна досхочу насолодитися 
пейзажами природи!

Кінбурнська коса

Якщо хочеться злитися з природою 
й наповнити гармонією життя, 
вирушайте до Кінбурнської коси! 
Кінбурнський півострів розташований 
у південно-західній частині України, 
неподалік Очакова. Основна частина 
коси — це безлюдні простори і 
первозданна природа: реліктові ліси, 
солончаки, червонокнижні тварини 
та рослини й, звісно ж, море.
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Урицькі скелі та Тустань

Неподалік Львова, у національному парку «Сколівські Бескиди», є залишки 
древньої фортеці Тустань посеред Урицьких скель. Дивовижної форми скелі, 
утворені десятки мільйонів років тому, сьогодні мають такий вигляд, наче якісь 
прадавні велетні гралися камінцями, складаючи пірамідки, і так все й залишили. 
Якщо ви були в турецькій Каппадокії, то помітите схожість! Але тут на скелях 
збереглися петрогліфи — висічені в камені малюнки, що зображують сонце, 
тварин, людей та інші символи. 
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Вейксерфінг

Любите ловити хвилі, серфінгуючи 
на узбережжях Португалії? Тоді вам 
сподобається вейксерфінг. 
Ви катаєтеся на дошці на штучній 
хвилі, яку створює спеціальний катер. 
Для новачків це чудова можливість 
розвинути відчуття рівноваги, 
моторику й координацію рухів! 
Ну а ще надихнутися на майбутню 
подорож до океану.

Водно-спортивні 
розваги: що варто 
спробувати 
цього літа

Вибирайте активність до душі, 
а консьєрж-сервіс Visa з радістю 
порадить місця, де це можна зробити 
максимально комфортно!

Кайтсерфінг

Заняття «для просунутих» — новачкам, що жодного разу не стояли на дошці, буде складно. 
Зате яке задоволення ви отримаєте, коли спіймаєте хвилю! Кайтери не залежать ні від катера, 
ні від хвиль, зате вони залежать від вітру. Під ногами та сама дошка, проте рухається 
спортсмен за допомогою спеціального купола —кайта.
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Рафтинг

А от охочі до пригод і залежні 
від адреналіну точно отримають 
задоволення від рафтингу. 
Найпопулярніші річки для 
рафтингу в Україні — Черемош, 
Прут, Чорна Тиса, Південний Буг.

SUP

А ось де взагалі не потрібно спеціальних навичок, так це сап, або ж «гребля 
стоячи». Ви напевне бачили учасників цього виду активності! Саме час до них 
доєднатися, тим паче що зі спорядження треба лише дошка, весло, капелюх 
і плавки.



ZMIST — 
вертикальний концерт

Кіноперегляди 
просто неба
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Коли: 25 липня
Де: готельний комплекс «Братислава»
Квитки: за посиланням 

Київ: City Beach Club, G-Sky, SANDALI 
Truhanov Resort
Одеса: Ланжерон, 13-та станція 
Великого Фонтану
Ознайомитися із сеансами на сайті

Yarmak, alyona alyona, Tricky Nicky, 
044 Rose, HKNKT, TOF, Kalush, Alina Pash 
запалять не по-дитячому! Подія всіх 
українських меломанів — 
вертикальний реп-фестиваль. 
Унікальний формат заходу гарантує 
незабутню атмосферу! Відчуйте себе 
у VIP-ложі, замовляйте їжу без черги 
(на відміну від звичайного фестивалю) 
і відривайтеся під відомі хіти.

Вертикальні 
концерти

Так, концерти у звичному вигляді ще 
заборонені, але це стало приводом для 
гуртів спробувати експерименти — щоб
і безпечно було, і для задоволення 
фанатів.

Після робочого дня чи вдалого 
вихідного релаксу подивитися класне 
кіно просто неба — завжди вдала ідея. 
Перша мережа кінотеатрів просто 
неба Sunset Cinema регулярно 
проводить кінопокази на заході сонця.

https://kiev.karabas.com/zmist-vertical
https://sunsetcinema.com.ua/


THE TIME

Більше, ніж вистави
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Для тих, хто засумував за театром, 
uzahvati створили театр нового формату 
— НЕвистави.

Деталі, дати та квитки 
за посиланням

Це більше, ніж екскурсія, більше, ніж 
променад, і більше, ніж звичайна 
вистава! Ви просто надіваєте 
навушники та йдете за голосом. 
Не потрібно чекати третього дзвінка, 
запалювання софітів і появи акторів 
на сцені.
Кількість людей — до 35, перед 
початком проводять температурний 
скринінг, усіх норм безпеки 
дотримуються.

«День/тінь» 
НЕвистава у квартирі

Деталі, дати та квитки 
за посиланням

Приблизно 10 гостей, незнайома 
квартира, вечір. Без декорацій, сцени 
й овацій. Побути собою, мовчати про 
важливе, дозволити почуттям бути. 
Створити свій світ, знайти себе у 
відбитку історії Павла Алдошина. 
Та випити чаю в гостях у самих себе. 
Цікавий формат, що дасть змогу 
розслабитися після напруженого дня.

https://uzahvati.com.ua/the-time-tickets
https://uzahvati.com.ua/den-ten
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Спеціальні пропозиції Visa

Гастрономічне 
задоволення від Visa 
та мережі ресторанів 
La Famiglia

Bigoli

Держателі преміальних карток Visa 
відтепер можуть не лише смачно поїсти 
та провести затишний вечір у мережі 
ресторанів La Famiglia, але й отримати 
приємні бонуси. Залежно від закладу 
ви отримуєте смачні презенти. Щоб 
скористатися пропозицією, забронюйте 
столик у ресторані через 
консьєрж-сервіс Visa.

Біголі — це домашня італійська 
паста з дуже щільного тіста, яку 
традиційно замішують чоловіки. 
Так і названо ресторан, що 
спеціалізується на домашній пасті 
та равіолі. Завітайте в Bigoli та 
отримайте як комплімент сир 
пармезан і коктейль Bellini.

Vero Vero

Vero Vero — затишний 
італійський ресторан на Подолі. 
Проведіть приємний вечір 
на живописній терасі біля 
Іллінської церкви з міським 
фонтаном та отримайте 
як презент келих просекко, 
оливки та прошутто.

Спеціальна пропозиція діє з 10 липня.
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«Кувшин»

Грузини кажуть, що гість — від Бога, і «Кувшин» щодня з радістю це доводить. 
У справжньому кавказькому ресторані поважають традиції і радо створюють їх. 
Відчуйте на собі грузинську гостинність та отримайте як комплімент келих 
ексклюзивного ігристого вина Karas та асорті мініпхалі (лобіо, шпинат, буряк 
та цвітна капуста).

«Хуторець на Дніпрі»

Ресторан зібрав найсмачніші 
страви з усіх регіонів України: 
тут знайшлося місце для риби 
дніпровського улову 
й чорноморської, для 
закарпатського баноша 
і гуцульських страв, а також для 
славетного київського торта. 
До речі, саме фірмовий 
київський торт отримають гості 
Visa як комплімент.
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Semifreddo

Semifreddo — це формат у стилі 
casual, доброзичлива й 
невимушена атмосфера, 
непорушне меню та справжній 
італійський смак: усе це лише 
кілька причин, щоб полюбити 
Semifreddo. Якщо ви поціновувач 
справжньої італійської кухні, 
завітайте до закладу й отримайте 
презент — антипасті та келих 
просекко.

Za�erano

Далеко від міського шуму з просторою літньою терасою на березі Дніпра, 
в оточенні зелені й річки навіть звичайний сніданок перетворюється на 
маленьке свято. А уявіть, як тут приємно ввечері! Насолодіться затишною 
атмосферою, смачними стравами й келихом просекко разом із десертом — 
рікотою з ягодами в подарунок.
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Toscana Grill

Італійський ресторан з великим вибором тосканських спеціалітетів і визначною 
колекцією вин із Тоскани зустрічає в Бучі, всього за декілька кілометрів від 
Києва. Завітайте до Toscana Grill та отримайте як комплімент тосканські 
антипасті та келих просекко.

Trattoria Zucca

У невеликій сімейній Trattoria 
Zucca ми зібрали найсмачніші 
спеціалітети з різних регіонів 
Італії: страви із сардинами, 
популярні в Сицилії, 
середземноморські страви 
з морепродуктами регіону 
Амальфі й улюблену страву 
гостей — сімейне ризото 
в гарбузі! Спробуйте Італію на 
смак та отримайте в подарунок 
фокаччу з прошутто та келих 
просекко.
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Vino e Cucina

Уже впродовж трьох років 
Vino e Cucina отримує Best 
of Award of Exellence від премії 
Wine Specator. Два келихи від 
Wine Specator присуджують 
тільки тим ресторанам, винні 
карти яких складені на вищому 
рівні. Спробуйте фірмові страви 
закладу й отримайте як 
комплімент морозиво з білим 
шоколадом і черешнею 
та келих просекко.

Catch

Рибний ресторан, не схожий на 
те, що ви бачили раніше. Творці 
ресторану зібрали під одним 
дахом усе, що цінують справжні 
гурмани. Тут найбільший 
у столиці вибір риби 
й морепродуктів, 8 видів устриць, 
130 видів шампанського, а також 
грандіозний асортимент білих 
вин — понад 200 видів. Як 
комплімент від ресторану гості 
отримають oysters шот із 
«Кривавою Мері» з мескалем 
та дві устриці.
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Piccolino

Тут зустрічаються для вечері, призначають ділові зустрічі. На вкритій 
зеленню терасі можна влаштувати романтичне побачення. Ідеальним 
доповненням вечора стануть фестивалі італійських вин і колекція 
італійської граппи. З якої б нагоди ви не завітали до закладу, 
отримаєте тарілку антипасті та келих просекко як презент.



VISA   DIGEST 16

Додаткові знижки від Helen Marlen

Отримайте додаткову знижку 5 % до вже наявних знижок на сайті 
Helen Marlen. Так вигода становить до 40 %! Які ще потрібні 
аргументи, щоб оновити літній гардероб? Знижку додають до 
наявних акцій і надають із промокодом VISAPREMIUM під час оплати 
карткою Visa Platinum, Visa Signature або Visa In�nite на сайті 
helen-marlen.com.

Спеціальна пропозиція діє з 1 до 31 липня. 
 

Також ви можете отримати до 10 % додаткової знижки в Helen Marlen 
outlet. Знижку додають до наявних акцій і надають із промокодом 
VISAPREMIUM під час оплати карткою Visa Platinum, Visa Signature або 
Visa In�nite на сайті helen-marlen.com або в магазині. Максимальна 
знижка з урахуванням усіх акцій не може перевищувати 40 %. 

Пропозиція діє з 1 липня до 31 грудня.
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Нестандартні запити до консьєржа 
за червень

Вечірка світового масштабу

За час карантину ми відкрили багато онлайн-можливостей, одна з них — 
влаштовувати вечірки через Zoom. Клієнт вирішив влаштувати Zoom Pizza 
Party, запросив друзів з усього світу: Німеччина, США, Ізраїль, Індія — та 
попросив нас доставити піцу кожному учаснику вечірки. Ми із задоволенням 
зробили приємне всім гостям, знайшли служби доставлення в кожній країні та 
подбали про те, щоб ніхто з гостей не залишився голодним.

Ваш персональный Shazam

Клієнт надіслав нам пісню й попросив знайти кінострічку, до якої її було 
написано. Ми знайшли і фільм, і сам трек.

У світі тварин

Якось від клієнта надійшло фото паука, у якого на спині був ще один маленький 
павучок. Наше завдання було знайти пояснення, що це за павук та чому в нього 
на спині ще один. Проаналізувавши матеріали в інтернеті, ми дійшли висновку, 
що клієнт натрапив на самицю павука-вовка разом з її коконами й дітками.
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Зацікавила конкретна пропозиція чи хочете 
дізнатися більше? За усіма питаннями 
звертайтеся до консьерж-сервісу VISA

Проводьте час із користю! А Visa завжди готова підняти вам
настрій і порадити корисний контент.


