Паб “Зеник”
Цієї ночі Кумпель перенесе гостей до старого довоєнного Львова, в той час коли
відчайдухи батяри жили, творили, бешкетували та «мали в дупі» устрій, владу та
самого дідька. У Новорічну ніч для вас гратимуть музики з гуртів «Мирон та Колєгі»
та «Личаківські Батяри». Ведучий вечора Мар’ян Вуйцик зустріне гостей
фірмовою настоянкою, після чого забавить традиційним конкурсом на знання
«батярської гвари». Окрім того, знайдемо самого швидкого серед гостей, який
“завалить пивце”. Переможців забав чекають гарні подарунки від ресторану
Кумпель.Задля справедливості покидаємо яйцями в покидьків на традиційному
перформенсі «Яйця справедливості». Тільки в цю ніч «Пивна Циця» «даватиме»
крафтове пиво Кумпель, а для самих стійких батярів та батярок диско від DJ
Вуйцика.Усіх гостей, що прийдуть у костюмах батярів, чекає приємний подарунок від
Kumpel’ Group. Початок новорічного святкування о 22:00.
Вартість – 1600 грн.

Ресторан “PANORAMA”
DJ Tom Sawyer
Ведучий: Євгеній Бєлявський
Вокаліст Фіналіст проекту Голос країни: Михайло Мирка
Джазовий гурт "Експромт" & конкурси , сюрпризи та подарунки.
Вартість — 4400 грн/особа місця на терасі.
3700 грн/особа місця біля тераси.

“De Lux Restaurant”
Свято наближається!
Найочікуваніша ніч року перетвориться у справжній Бал Маскарад у Deluxe
Головний приз: СПА вікенд на двох
Вартість від 1700 грн/особа.

Ресторан “Галерея лицарів”
4 зали: банкетний зайл, караоке зал, диско зал, ресторан.
Спеціальні гості: гурт Шоколадка.
Ведуча: АВЕРЬЯNOVA
Хіти: DJ Igor`ok
Вартість 1500 грно/соба.

Ресторан “Еліта”
Новорічна ніч 2018 в ресторані Еліта! Зустрінемо Новий 2018 рік разом!
Готуємо для Вас: смачне святкове меню, виступ циганів та шоу-балету, привітання
діда Мороза, живу запальну музику, конкурси, розіграші і максимум позитивного
настрою!
Вартість святкування Новорічної ночі - 1450 грн.

Термінал-А
Запрошуємо Вас зустріти Новий Рік з нами!
Розважальна програма:
Ведучий: Дмитро Благий
Неонове Шоу Барабанщиків (м.Київ)
Учасниця Голос країни: Вікторія Дмитрук (Kompot Band) .
Dj Pierre
Новорічна фотозона
Основна сцена з використанням світлодіодного екрану
І ще багато цікавого, що зробить свято незабутнім!
Смачні та ексклюзивні страви від Шеф-кухаря (новорічне меню на 2 особи):
Закуски, салати та гарячі закуски:
Асорті м'яса, сиру, овочів та оливок
Млинці з слабосоленим лососем
Холодець
Олів'є з креветками та лососевою ікрою у сирній корзинці
Профітролі з лососевим мусом
Салат зі свининою з соусом теріякі
Салат Цезар з куркою, беконом та перепелиним яйцем
Жульєн
Мілфей
Гриби запечені з сиром
Основні страви: (на вибір)
Філе лосося смажене з грибами + картопля з пармезаном
Качина ніжка Конфі + картопля з пармезаном
Реберця BBQ + картопля з пармезаном
АБО
Гаряче асорті на компанію (6-8 чол)
Гаряче асорті на компанію (10-12 чол)
Напої
Лимонад
1 пляшка алкоголю
Вартість дитячого квитка - 300 грн.:
- ігрова кімната;
- анімаційна програма з подарунками;
- тематичний аквагрим.
Вартість з особи 1700 грн.

Ресторанно-готельний комплекс “Княжий Двір”
Ведучий Олександр Заліско
DJ FEERGY BOLL
Конкурси, подарунки, святкове меню.
Вартість 1600 грн/особа.

База відпочинку “Бухта Вікінгів”
Шоу програма в банкетному залі c 22.00 - 05.00:
Свякова вечеря
Фуршет на вулиці біля багаття - (запечене ягня)
Ведучий з розважальною програмою
Дискотека
Катання на ковзанах
Подарунки від Бухти Вікінгів
Стіл з гостинцями
Вартість 2600 грн/особа.

Ресторан “Червона Рута”
Ресторан Червона Рута запрошує на святкування Новорічної Ночі 2018
Подаруйте собі незабутню казкову ніч в колі друзів,родини,чи просто веселої
компанії!
Вартість 1000 — грн/особа.

Ресторан “Оазис”
Ресторан Оазис запрошує на святкування Нового року 2018.
У цю казкову ніч на Вас чекає:
- Яскрава розважальна шоу-програма
- Драйвові конкурси та забави
- Подарунки та сюрпризи від Санти
- Неймовірне та фантастичне бармен шоу від "Na Bar"
https://www.youtube.com/watch?v=8yA_WvtMmVc
- Запальні танці від кращих діджеїв та музикантів
- Вражаюче паперове шоу 100кг паперу = 100% позитиву
- Святкове меню з смачними стравами та міцними напоями
- Незабутні враження та весь 2018рік!
Вартість: 1300 в основному залі
1000 грн в інших залах ресторану

Club Split Lviv
Новий Рік-2018 у Club Split Lviv
«Таке Приємне Дежавю», або Новий Рік зовсім скоро!
Відчуйте нестримні ритми рок-н-ролу, уявіть епоху короля музики 50-х Елвіса,
зростаючу популярність телебачення і бродвейських мюзиклів. Яскравий одяг,
унікальний сленг, нестандартні уподобання стиляг додають колоритності того часу.
Оживіть в уяві бурхливі 60-ті, такт яким задають легендарні The Beatles, – час
нестримної свободи і великої лю бові… час хіпі, зародження року і всепоглинаючого
екстазу. Одрі Хепберн завдяки «Шербурзьким парасолькам» стала еталоном жіночої
краси на десятиліття. 70-ті – мікс глем-року і диско, поява легендарних кумирів:
ABBA, AC/DC, Queen, Scorpions. Яскраві диско-80-ті – час відкриття нових музичних
горизонтів і можливостей: Michael Jackson, Madonna, George Michael, Modern Talking.
Час, коли завдяки грампластинкам і магнітофонним записам, кумири стали ближчими
до своїх прихильників! Ну і, звичайно, куди ж без пам’ятних 90-х, які започаткували

новий етап в розвитку електронної музики, зміксували в собі найкращі музичні стилі і
відкрили світові таких легендарних зірок, як: Nirvana, Whitney Houston, Elton John, Dr.
Alba та інших.
Наша новорічна програма охоплює святкування на всій території клубу:
•
ф’южн-ресторан
•
паб-ресторан
•
караоке клубу Split «Стань Зіркою!»
•
шоу-бар
•
Ф’южн-ресторан Split (3-ій поверх)
Святкова програма ф’южн-ресторану Split — 4400 грн/особа.
дозволить пережити тільки найкращі миті минувших років та зарядить Вас позитивом
на весь наступний рік.
Шоу-програма:
•
Ведучі: Юрій Рихлик та Ольга Гриневич
•
Dj Gooch Brown
•
Танцювальне шоу та майстер-класи від «Las Chicas»
•
Вокалістка: Юліана Лавріна
•
Фокуси від Віктора Кочергана
•
Конфеті-шоу
•
Конкурси-подарунки
Паб-ресторан клубу Split (2-ий поверх) — 2600 грн/особа
Провести Старий рік та зустріти Новий-2018 Ви зможете з класичним, але таким
дорогим і рідним пабом-рестораном клубу Split.
Шоу-програма:
•
Ведучий: Орест Ткач
•
Танцювальне шоу та майстер-класи від «Las Chicas»
•
Фокуси від Віктора Кочергана
•
Паперове шоу
Караоке клубу Split «Стань зіркою!» - 1600 грн/особа.
З караоке клубу Split Ви не тільки гарно зустрінете Новий рік, а ще й наспіваєтесь
досхочу.
Шоу-програма:
•
Ведучий: Ярослав Работицький – Чемпіон України з караоке 2016-2017
•
Танцювальне шоу та майстер-класи від «Las Chicas»
•
Шоу-бар клубу Split.

Ресторан “Старий замок “
"Старий Замок" гостинно запрошує на святкування Нового Року 2018. Велика
святкова програма включає : Виступ шоу-балету", Запальна дискотека в стилі 80-х,
Дивовижні східні танці - танець Афродіти, чаруючє шоу Зірка Сходу та танецьконкурс Спокусниця Султана! Незабутня зустріч нового 2018 року із зірками естради,
Гарячі танці до рання, Веселі конкурси і забави та цікаві
Незабутнє Шоу + Святковий стіл – 1100 грн.

Ресторан “Панська чарка”
Cвяткове меню, розважальна програма, веселі конкурси, забави, ведучий, призи та
подарунки, гурт «Файф капела»
Вартість: 1570 грн/особа

Банкетний дім
На тебе чекає:
- ексклюзивна програма від ведучих Вікторії Боднарчук та команди КВН
«Ювілейний»
- авторське меню холодних закусок, перших та гарячих страв від шеф-повара
ресторану Олександри Кожун
- відомі хіти у яскравому виконанні гурту "Orior" та Dj Магната
- танцювальні флеш-моби, Новорічна вікторина та лотерея подарунків
- чудова атмосфера затишку, краси та незабутні фотозони від компанії "Bonne fete
event agency"
Уже 6 років ми організовуємо Новорічні вечірки для Вас.Ми знаємо, що ви цінуєте
найбільше та як створити прекрасне свято.
Яскраві враження та позитивний настрой на весь 2018 рік гарантовані.
Вартість: 1100 грн/особа.

Нічний клуб “Picasso”
Астрологи радять зустрічати 2018 рік у великій компанії, адже Собака, символ нового
року, не любить самотності. Picasso запрошує 31 грудня в компанії гурту Медоркестра
та кантауторе і шоумена Стефка Оробця на затишну і непосидючу новорічну ніч!
Зустрічаємося о 22.00 у 2017 – і бавимося до наступного року!
Прохання заздалегідь придбати квитки в касі клубу, адже кількість місць обмежена :)
Вартість входу з місцем за столиком – 800 грн.
Вартість входу без місця за столиком:
22:00-01:00 – 450 грн
01:00-03:00 – 350 грн
03:00-06:00 – 250 грн
Золоті картки діяти не будуть

Ресторан “Гуцульська Граджа”
Розважальна програма та музичне оформлення від гурту "Дифіляда".
Святковий стіл від шеф-повара.
Вартість: 1500 грн/особа в центральному залі на 2 поверсі
1600 грн/особа в “Мисливському залі” (боковий)
1700 грн/особа в центральному залі

Ресторан “Голодний Микола”
Микола Миколайович з дитинства любив Новий Рік і завжди щедро та весело
зустрічав свято в колі друзів та родини. У день зустрічі Нового 2018 року ресторан
«Голодний Микола» та його господар підготували святкову програму.
Новорічний вечір почнеться одразу в подвір’ї ресторану – на свіжому повітрі Микола
Миколайович почастує гостей галицькими перекусами та зігріє гарячими
глінтвейнами чи медовухою.
На першому поверсі ресторану, в «Залі з озером» гостей очікує фольклорнорозважальна програма від гурту «Родинна Капелла», ведучого Віталія Вавриніва та
особисто Миколи Миколайовича. Ми послухаємо українську музику, поспіваємо
пісень та затанцюємо разом з господарем. Після зустрічі Нового року танцювальний
майданчик запалить DJ Тертий. Для найактивніших гостей приємні подарунки від
Ресторації «Голодний Микола», «Крамниці у Миколи» та Kumpel’ Group.
Зала з озером – 2100 грн.
На другому поверсі ресторану в «Урочистій залі» на гостей чекає новорічний
концерт від гурту «Orchestra Vito» та запальне диско від DJ Пляцка. Святковий настрій
запалить ведучий Віталій Вавринів, який знає безліч конкурсів та інтерактивних
забав. І звичайно, Микола Миколайович частуватиме усіх своїми фірмовими напоями.
Урочиста зала – 2300 грн.
У малій банкетній залі «Голодного Миколи» можна буде сховатись від загального
гамору і зустріти Новий рік у домашній атмосфері біля каміну. До вас у гості завітає
Микола Миколайович, ведучий вечора Віталій Вавринів, музиканти з гурту «Родинна
Капелла». Всі разом зможемо заспівати застільних пісень, також можна буде
потанцювати разом із гуртом «Orchestra Vito» в Урочистій залі.
Мала бенкетна зала – 2100 грн.

Початок свята о 22:00.

“Ресторація Бачевських”
Повсякчас у Львові містяни святкували Новий рік у близькому колі родини та друзів.
Вони вбирались в ошатні плаття та парадові костюми і всією родиною ходили на гучні
бали та звані вечори до знаних львівських родин. Цьогоріч Бачевських традиційно
збирає усіх у себе на Новорічну дефіляду.
Під час святкового вечора гості насолоджуватимуться вишуканою музикою арфи та
фортепіано, атмосферним виступом гурту «Кварта львівська» та дотепним гумором
дуету «Ведучі». Також після опівночі вечір запалить святкове диско DJ. Усі гості
матимуть змогу взяти участь у святковій лотереї, конкурсі на найкраще вбрання,
розважальних інтерактивах та отримати цінні подарунки від Бачевських та мережі
Kumpel’ Group.
Оранжерея
Головною сценою новорічного вечора стане Оранжерея ресторану, де святкування
розпочнеться з концерту від резидентів ресторації – арф’ярки Іванни Митроган та
піаніста Івана Доценко. Згодом на гостей чекатиме новорічно-гумористичне шоу від
дуету «Ведучі» Віктора Розового та Миколи Леськіва. Саме в Оранжереї під час
інтерактивних конкурсів та розваг, розігруватимуться цінні призи та подарунки, які
створять святковий та веселий настрій.
Ціна з особи – 3300 гривень.
Жидівська зала та Зала з бальконом
Верхні зали ресторану перетворяться на затишну квартиру львівської богеми початку
20-го століття. Тут лунатиме святкова музика та пануватиме атмосфера домашнього
свята. Окрім затишних посиденьок та галицьких фірмових наїдків від шеф-кухаря
Олександра Чернишенка, на гостей чекатиме камерний концерт від музикантів гурту
“Кварта Львівська” та інтерактивні забави від гумористичного дуету «Ведучі».
Ціна з особи – 2600 гривень.
Наливкові зали
Гостей, що оберуть місця в Наливкових залах, з Новим роком вітатимуть музиканти
гурту «Кварта Львівська», а розважатимуть учасники дуету «Ведучі» Віктор Розовий
та Микола Леськів.
Також у Наливкових залах гості матимуть змогу протягом вечора куштувати авторські
новорічні коктейлі від бренд-бармена Івана Зелика.

Ціна з особи – 2600 гривень.
Новорічне меню
Початок новорічного святкування о 20:30

