
Оригінальні ідеї для подарунків на 8 березня

      

Даруємо цукерки, планшети і вічноцвітущу сакуру.

День 8 Березня був придуманий у свій час як якесь політичне свято, але з роками він
міцно увійшов у наше життя і став просто Днем жінок. Кожна дівчина, дружина, дочка,
мама, бабуся щиро радіє в цей день навіть самим невигадливим подарункам. А для
чоловіків, які мають намір порадувати своїх близьких жінок чимось більш яскравим, ніж
звичний букет квітів, ми підготували цікаві варіанти подарунків і місць для зустрічі цього
першого весняного свята.

«РУЧНИЙ» плед

Якщо ваша дружина або мама – любителька посидіти на дивані з книжкою чи пультом від
телевізора – подаруйте їй флісовий плед з «рукавами», завдяки яким не доведеться
висовуватися, щоб перегорнути сторінку або натиснути кнопку. Тепло, затишно, та й вам
самим напевно захочеться коли-небудь скористатися таким пледом.

Ціна: 185 грн

ШМАТОЧОК ЛІТА В БАНЦІ

Багатьом жінкам подобаються такі милі і тендітні створіння, як метелики. Якщо серед
ваших близьких є такі, подаруйте їм метелика, вічно «живущого» в скляній банці. Варто
постукати по кришці, як всередині запалиться підсвічування, а метелик почне літати.
Милуватися можна годинами!

Ціна: 230 грн

Брілок-НЕПОТІРЯЙКА
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Смішний, але і практичний подарунок тим дамам, які мають звичку довго шукати дрібні
предмети в своїх неосяжних сумках. Фраза «ну чому ключам не можна подзвонити?»
Стає неактуальною з таким брілком – на нього як раз можна «подзвонити», точніше,
треба всього лише свиснути, і він «відгукнеться» звуковим сигналом.

Ціна: 100 грн

Деревце НА НІЧ

Творці незвичайних подарунків пропонують дарувати не банальні квіти, а чарівне
деревце, яке треба полити з вечора «живою водою» і вранці спостерігати вже виросле
дерево. Свіжо, оригінально, а головне – швидкий результат.

Ціна: 25 грн

КОСМІЧНІ СОЛОДОЩІ

Відмінний подарунок як для любительок солодкого, так і для прихильниць астрономії.
Японці придумали цукерки у вигляді планет нашої сонячної системи, наділивши кожну
своїм особливим смаком. На поверхні Землі можна навіть розрізнити континенти! Єдиний
нюанс такого подарунка – доведеться поки що замовляти за кордону.

Ціна: 400 грн.

СПІВАЮЧА ЛАМПА

Всі чули про співаючі фонтани. А про що співають лампи? Тепер є й такі, з музичною
скринькою в якості основи! Сама лампа зроблена з шкаралупи гусячого яйця у формі
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тюльпана, на її поверхні вирізані зірочки, а колір поперемінно змінюється з рожевого на
блакитний і салатовий.

Ціна: 700 грн

ПОДУШКА НА ВСЕ ТІЛО

А цей подарунок – для любительок солодко поспати в обнімку з подушкою. Вигнута у
вигляді підкови, така мегаподушка має довжину 170 см – просто-таки мрія! М’яка,
наповнена силіконовою ватою і дуже зручна, вона створена для солодких снів.

Ціна: 590 грн

ЗОЛОТА РИБКА

Рибка-клоун або акула, відомі по мультфільму «Немо», плаваючі в повітрі по квартирі,
порадують дівчат будь-якого віку. По суті, така рибка – це величезна (145 см в довжину)
повітряна куля з нейлону, яка заповнюється гелієм. А оскільки до неї додається
дистанційне керування, то подарунок стає удвічі цікавіше!

Ціна: 350 грн.

САКУРА-СВІТИЛЬНИК

Тим панночкам, які не люблять живі квіти, може до душі припасти гілочка квітучої сакури,
але не справжня, а у вигляді світильника на світлодіодах. 64 світло білих або рожевих
квіточок створять гарний настрій і відмінно доповнять інтер’єр.
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Ціна: 620 грн

НЕЗВИЧАЙНІ ПОБАЧЕННЯ

Якщо ж ви хочете не просто привітати численних знайомих жінок різного віку і ступенів
споріднення, а влаштувати романтичне свято своїй дівчині або дружині – значить, варто
подумати про побачення, яке буде обставлено максимально нестандартно і
запам’ятається на довгі роки.

Наприклад кіно в автомобілі.  Якщо у вас є авто і ви любите кіно – вирушайте в
автокінотеатр «Кінодром». До речі, тут ви можете не тільки дивитися фільми, але й
скористатися послугами офіціанта.

Ціна: 70 грн. за 1 авто

ВЕЧЕРЯ СЕРЕД ТРОПІКІВ.

Якщо хочеться, щоб ваше побачення пройшло в Києві, але серед літньої зелені та квітів –
немає проблем. Вирушайте в оранжерею Ботанічного саду ім. Фоміна! Там вам накриють
столик на двох і, якщо побажаєте, вам зіграє справжній саксофоніст.

Ціна на двох: 1500 грн. (1 година в Ботанічному саду), з саксофоном – 2300 грн.

ЗОРЯНЕ ПОБАЧЕННЯ.

У київському Планетарії багато-хто був, але хто може похвалитися побаченням там,
причому без сторонніх. А ваша улюблена – зможе, якщо ви запросите її на вечір, де над
вами будуть сяяти зірки, і буде показана програма «Сузір’я кохання». Є і більш
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бюджетний варіант «зоряного побачення». У тому ж самому Планетарії можна сходити
на сеанс сферичного кіно, який представляє центр AtmaSfera 360. Зараз там можна
подивитися кілька фільмів на вибір – «Калуокахіна. Зачарований Риф »,« Володіння
Світла »,« Природний відбір »і« Астрономія. 10 кроків крізь небо ». Потрапити в космос
також можна, відвідавши Trans-Force Сafe, яке знаходиться в РЦ «Блокбастер». Екран
довжиною в 35 м створює дивовижний ефект – вам буде здаватися, що ви в буквальному
сенсі борозните далекі галактичні простори.

Ціна на двох: 2500 грн. («Сузір’я кохання»), 40-160 грн. (Сеанс сферичного кіно, в
залежності від місця), 400 грн. (Вечеря в космічному кафе)

ВЕЧІР У МУЗЕЇ.

Правда, не в тому самому, який був у фільмі, і де оживали експонати. Але якщо ви і ваша
обраниця – справжні романтики і поціновувачі творчості Михайла Булгакова, то вечір при
свічках у його будинку-музеї, з шампанським і під звуки білого роялю буде чудовою
подією в цей день

Ціна на двох: 3000 грн
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