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Новорічна Резиденція 
Святого Миколая

Amazing fairytale for children in the 
heart of Kamyanets-Podilsky

Дивовижна казка для дітей у самому 
серці Кам’янець-Подільського

ПОДОРОЖУЙТЕ ТА СВЯТКУЙТЕ 
НОВИЙ РІК
Reikartz Travel Ukraine поділиться ТОП 
кращими локаціями для незабутнього 
новорічного відпочинку. А Reikartz 
MICE запропонує чудові місця для 
святкування яскравих новорічних 
корпоративів. 

TRAVEL AND CELEBRATE NEW YEAR

RTU will share the TOP with the best locations for 
an unforgettable New Year’s Eve. And Reikartz 
MICE will offer great places for celebrating New 
Year’s corporates holidays.

«СТУМАРІ» — ЦИТАДЕЛЬ ГОСТИН-
НОСТІ, СМАЧНИХ СТРАВ, АРОМАТНИХ 
ВИН І ТРАДИЦІЙ
Кожному стумарі (з грузинської мови 
означає «гість») пропонуємо най-
смачніші страви духмяно-пряної та 
щедрої Грузії. Спробуйте її на смак.

STUMARI — A CITADEL OF HOSPITALITY, 
DELICIOUS DISHES, FRAGRANT WINES AND 

TRADITIONS
Each stumari (from the Georgian lan guage means 
«guest») offers the most delicious dishes of spicy 
and generous Georgia. Try it to taste.

ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЯМИ МЕРЕЖІ. 
МІСТО КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
Reikartz Кам’янець-Подільський — та-
ємничий та чарівний готель мережі 
Reikartz. Дізнайтеся про його особли-
вий та тісний зв’язок з історією. 

ACQUAINTANCE WITH HOTELS CHANE 

Reikartz Kamyanets-Podilsky — a mys te rious 
and charming hotel in the Reikartz Hotels 
chain. Find out about his special and close 
connexion with history. Managing Director 
Andrei Korchak will give you some hits on it.

7 ЧУДЕС ІВАНО-ФРАНКІВЩИНИ
Від найвищих гір до старовинних 
церков та соборів. Місцевості, що 
заворожують своєю історією та на-
ціональним українським колоритом. 
Вперед, на пошуки пригод чарівним 
Прикарпаттям!

7 WONDERS OF IVANO-FRANKIVSK REGION

From the highest mountains to the ancient 
churches and cathedrals. Places fascinating 
with their history and national Ukrainian 
culture. In search of adventure of charning 
Prykarpattya!
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Знайомство з готелями мережі. 
Місто Кам’янець-Подільський

Любі читачі та гості нашої мережі! 
Прийшла зима й ми з нетерпінням 
чекали можливості познайомити вас 
ще з одним готелем нашої мережі — 
з таємничим та чарівним Reikartz 
Кам’янець-Подільським. Керуючий 
Андрій Корчак, розповість про його 
особливості та проведе екскурсію. 

Доброго дня, Андрію! Ми раді наві-
дати вас у якості гостей та дізнатися 
трохи більше про готель. Одразу хо-
чемо зазначити, якщо придивитися до 
незвичайного фасаду будівлі, можна 
здогадатися про її тісний зв’язок з іс-
торією. Розповісте детальніше про це? 

Будівлю готелю збудовано у 2007 році 
і розташовано на місці колишньої са-
диби XVII-XIX століття. У різні епо-
хи її територія використовувалась 
у різних цілях: тут знаходився склад 
музичних інструментів, польська 
та російська книжна лавка, части-
на класів міської гімназії. На сьогод-
ні, після реконструкції, залишилися 

автентичні середньовічні підвали — 
«пивниці», глибиною до 8 метрів. Це 
зветься «віддзеркаленням» Старого 
міста під землею. На вході до «пив-
ниць» було вибито напис латини-
цею «DIE FAMARE CAVE ET PECCATUM 
GRAVE», що в перекладі значить «Пам’я-
тай про судний день, бо ж гріхи тяжкі». 

Запрошую Вас пройти зі мною в се-
редину. 

Доки ми гуляємо просторим лобі та 
оглядаємо хол, Андрій розкажіть, 
в чому полягає основна концепція  
вашого готелю?
Все просто. 
Готель дотримується правила забез-
печити гостю «дім вдалині від дому» 
та надати якісний європейський 
сервіс. Портьє Вероніка, наприклад, 
люб’язно допоможе гостю у будь-якій 
ситуації з моменту поселення й до 
виселення, відповість на питання та 
розповість про додаткові послуги. 

Як нам відомо готель має 38 номерів. 
Як вони різняться між собою?
Готель пропонує 38 сучасних та 
зручних номерів наступних катего-
рій: Стандарт, Суперіор, Напівлюкс, 
Напівлюкс «Мансарда», Люкс, Люкс 
«Мансарда». Відрізняються вони 
загалом площею та послугами, що 
включені у вартість номерів, але це 
ніяк не впливає на якість прибиран-
ня, яку надає наша служба хаускіпінгу. 

Готель славиться особливим ресто-
ранним сервісом. Розкажіть про це 
детальніше. 
Так, в нас є ресторан Primavera, в яко-
му гості мають змогу скуштувати 
страви італійської та української 
кухні, а також отримати насоло-
ду від чудової кави та щирих розмов 
з нашим барменом Олегом у кав’ярні 
«Подільська кава». 

Проте, головна наша «родзинка» — 
автентичні середньовічні підвали, які 
є продовженням ресторанного комп-

лексу. Час у підвалах зупиняється, 
тому, якщо є бажання відпочити від 
повсякденної метушні та поринути 
у середньовічність, ласкаво просимо! 
А ось наш офіціант Альона. 

Доброго дня, Альона! Куди ви поспі-
шаєте? 
— Гості замовили пляшку вина Кьян-
ті, Італія. 

Лаунж-бар та ресторан, безумовно, 
вражають. 
На цьому ще не все. Крім проживання 
у наших просторих номерах, смачної 
вечері у ресторанах та прогулянок 
цікавими місцями міста, ми пропону-
ємо нашим гостям навідатися у SPA-
центр, де є сауна, джакузі та гідро-
масажна ванна. А розслабитися після 
насиченого та інтенсивного дня вам 
допоможуть різноманітні види маса-
жів і SPA-процедур. 

Андрію, дякуємо Вам за екскурсію та 
бажаємо готелю якомога більше гостей! керуючий Андрій Корчак

офіціант Альона

портьє Веронiка

бармен Олег

вул. Старобульварна, 2    kamianets.podilsky@reikartz.comReikartz Кам'янець-Подільський
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Всі знають, що Новий Рік — це пре-
красна казкова подія, із запахом 
ялинки, вибухом хлопавок, смаком 
мандарин та подарунками! Але 
є ще одне, не менш відоме свято, на 
яке очікують з нетерпінням дітлахи 
всієї країни.

19 грудня в Україні відзначають 
День Святого Миколая. Це один із 
найшанованіших Святих — чудотво-
рець, захисник дітей, а також покро-
витель мандрівників. Ще при житті 
він вирізнявся даром чудотворення, 
милосердям і благодійністю. Вважа-
ється, що саме в цей день, а точніше 
в цю ніч (з 18 на 19 грудня) Святий 
Миколай спускається на землю і да-
рує Боже благословіння, об’єднуючи 
людей і направляючи їх на створен-
ня див. Люблячі батьки кладуть під 

подушки своїм дітям подарунки, які 
називаються «миколайчиками». Ті 
дітки, які їх отримують, зробили за 
минулий рік більше гарних справ 
і вчинків, ніж поганих.

Напередодні цього свята у Кам'я-
нець-Подільському відбудеться від-   
криття Ново річної Резиденції Свя-
того Миколая — некомерційного со-
ці ального проекту, який буде про-
ходити вже шостий рік поспіль. 
Основна місія проекту — подару-
вати дітям казку і віру в чудеса. 
Резиденція знаходиться на базі 
готелю Reikartz Кам’янець-Поділь-
ський, у від реставрованому маєтку 
з автентичними підвалами XVI–XVIII 
століття. Організована вона сила-
ми готелю та за підтримки Міської 
ради. Саме тут зустрінуться діти всі-
єї України зі Святим Миколаєм та 
Дідом Морозом. За час роботи Рези-
денції у 2013–2018 роках її гостями 
стали понад 34 000 чоловік. Її можна 
по праву назвати найбільшою Ново-
річною Резиденцією на Поділлі.

Зустрічати діток буде Святий Ми-
колай, а вже 29 грудня він урочисто 
передасть посох правління Дідові 
Морозу. На маленьких гостей очі-
кують абсолютно безкоштовні ігро-
ві програми з казковими героями, 
майстер-класи, конкурси, ігри, які 
принесуть, по-справжньому, свят-
ковий настрій для всієї родини!

«Ми віримо, що Новорічна Ре-
зиденція допомагає створю-
вати казку для дітей та свя-
то для дорослих! А розвивати 
цей проект нас надихають 
щасливі очі дітлахів, вдячні 
відгуки та віра у щось чудове 
і добре, саме це і об’єднує нас 
тут, у Новорічній Резиденції 
Святого Миколая», — 

коментує керуючий готелем Reikartz 
Кам’янець-Подільський Андрій Корчак.

Відкриття 
Новорічної Резиденції 

Святого Миколая
15 грудня 2018 року!

Адреса: 
вул. Старобульварна, 2, 
Кам’янець-Подільський

newyearkamenets.com

Резиденція буде 
працювати: 

з 15.12.18 по 07.01.18

Години роботи: 
з 10: 00 до 18: 00

Новорічна резиденція 
Святого Миколая

ПЕРЕЛІК ІГРОВИХ ПРОГРАМ:

15.12.2018 Відкриття резиден-
ції Святого Миколая. Супергерої 
в гостях у Святого Миколая

22.12.2018 Ігрова програма 
«Нам казка постукала у двері»

29.12.2018 Ігрова програма 
«Пригоди Аліси і шапкаря». Пе-
редача посоха Святого Миколая 
Дідові Морозу

01.01.2019 Ігрова програма 
«Як Розочка та Цвєтан зустріча-
ли Новий рік»

05.01.2019 Ігрова програма 
«Щенячий патруль рятує Новий 
рік. Закриття Резиденції»

ПЕРЕЛІК МАЙСТЕР-КЛАСІВ:

16.12.2018 Майстер-клас 
«Зимова прикраса»

23.12.2018 Майстер-клас 
«Новорічне диво. Прикраса 
для ялинки»

30.12.2018 Майстер-клас «Сим-
вол Нового року» (аплікація)

06.01.2018 Майстер-клас «Ви-
готовлення різдвяного вінка»

вул. Старобульварна, 2, 
Кам’янець-Подільський

Ігрові програми
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7 чудес Івано-Франківщини 
Активний відпочинок, цілюще повітря і безліч відкриттів!
Нашу подорож ми почнемо з міста Івано-Франківськ, а потім поїдемо далі дивовижними 
місцями. Ми побачимо гори, і, навіть, найвищу гору в Україні, водоспади й скелі; покатаємося на 
лижах і сноуборді; подихаємо цілющим повітрям і подивимося на останки стародавніх тварин, 
яким понад 23 тисячі років. Вперед, на пошуки пригод чарівним Прикарпаттям!

Соборний Івано-Франківськ

Яремче (Яремча)

1 У 1662 р. між річ ками Бистри-
ця Солотвинська та Бис т риця Надвір-
нянська гетьман Анджей Потоцький 
заснував місто Станіславів (нині Іва-
но-Франківськ) і назвав на честь сво-
го батька великого гетьмана корон-
ного Станіслава Ревери Потоцького. 
У різні часи воно входило до складу 
Речі Посполитої, Австрійської Імпе-
рії та Польщі. 

Must see в Івано-Франківську:
• Костел св. Йосипа — суворий, мо-
нументальний, виконаний з темно-
го каменю.
• Кафедральний Воскресенський со-
бор, зведенням якого займалися єзу-
їти ще на початку XVIII ст.
• Колегіальна церква Пресвятої Діви 
Марії — колишній храм Римсько-ка-

2 Саме в Іва но-Франківській 
області, біля підніжжя гори Буковель, 
на висоті 920 м над рівнем моря, 
знаходиться найвідоміший в Україні 
гірсь колижний курорт «Буковель». 
Найвища точка курорту — гора Дов-
га — 1372 м. Сезон триває з кінця ли-
стопада до середини квітня.

Курорт обладнаний 16 підйомни-
ками і розвиненою інфраструкту-
рою. На п’яти горах — Довга, Буковель, 
Буль чіньоха, Бабин Погар, Чорна Кле-

ва — знаходиться понад 60 км трас 
різної складності. 

Якщо ж ви вирушили на курорт без 
свого спорядження, в «Буковелі» 
працюють пункти прокату, де ви 
зможете орендувати будь-яке облад-
нання для комфортної їзди. Для тих, 
хто приїхав підкорювати гори впер-
ше, рекомендуємо звернути увагу на 
школи сноубордингу та лиж. Саме 
тут професійні інструктори постав-
лять вас «на ноги» за один день!

3 Відомий курорт західної 
України, який однаково популяр-
ний в будь-який час року. Для від-
починку тут є все: цілюще повітря, 
первісна природа, гірські річки та 
мінеральні джерела. В Яремче мож-
на не тільки відпочити від міської 
метушні, але й поправити здоров’я.
Курорт розрахований на усі вікові 
категорії, а варіанти активного від-
починку просто безмежні: для те-
плої пори року пропонують походи 
у гори та до лісу, рафтинг, катання 

на велосипедах і квадроциклах; для 
зимового відпочинку — катання на 
лижах, санчатах, ковзанах і різні екс-
курсійні програми.

Пам’ятки:
•  Водоспад Пробій
•  Природні джерела мінеральних вод
•  Вольєри з козулями, оленями,  
     кабанами
•  Стежка і скелі Довбуша
•  Дерев’яні церкви XVI- XVIІ ст.

краєвид Івано-Франківська

краєвид Яремче

толицької церкви. Сьогодні при-
міщення церкви займає обласний 
художній музей, який занесений до 
Королівської Енциклопедії Великої 
Британії за світові шедеври.
• Пам’ятник Адаму Міцкевичу, відо-
мий тим, що при його створенні вико-
ристовувалася посмертна маска поета.
• Міська Ратуша в приміщенні якої 
розміщена експозиція краєзнавчого 
музею. 
• Замок Потоцьких, вiн поза всяких 
сумнівів вважається знаковим міс-
цем Івано-Франківська і несе вели-
чезну історичну цінність.

Наша подорож по Івано-Франківську 
добігає кінця, але найцікавіше чекає 
нас попереду. Усім у гори, друзі!

Буковель

Підйомники:
13 — чотирикрісельних

1 — двокрісельний
1 — трьохкрісельний

1 — бугель

Траси:
Кількість — 56

Протяжність — від 300 до 2350 м
Класифікація — сині, червоні, чорні

Перепад висот — від 40 до 285 м
Спортивні траси для слалому- 

гіганта і могула
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Коломия

Диво-Старуня

5

5      • Найвища гора України, висотою 2061 м над рівнем моря
	 				• У підніжжя знаходиться один з витоків річки Прут
	 				• Перший туристичний маршрут був відкритий в 1880 р.

Пам’ятки:
• Залізничні кам’яні мости, побудо вані за часів Австро-Угорської монархії
• Церква Різдва Пресвятої Діви Марії 1615 р.

7    Місто Коломия розташоване 
на правому березі річки Прут і відо-
ме з літописних джерел ще з 1240 р.

Саме Коломия є найбільшим цен-
тром українського народного мис-
тецтва і душею гуцульської землі. 
Такі ремесла, як художня обробка 
металу, різьблення по дереву, виши-
ванка, килимарство, ткацтво завжди 
відрізняли це місто від інших кар-
патських курортів.

Легенда
Говерла і Прут колись були хлопцем і дівчиною і любили один одного, 
поки не дізнався про це грізний Мольфар, батько Говерли. Для того 
щоб Прут не знайшов Говерлу, батько сховав її, перетворивши на гору. 
Прут дізнався, що, для того щоб зняти чари з коханої, треба зійти на 
вершину гори на світанку. Але до світанку зійти на гору він так і не 
встиг, тому сів на схилі заплакав. Так і плаче до цих пір річка Прут, яка 
випливає зі схилів Говерли. З тих пір Говерла і Прут завжди разом.

Пам’ятки:
• Музей «Писанка» — єдиний музей 
в світі, який збирає писанки. Части-
на будівлі виконана у вигляді роз-
писного яйця заввишки 14 м з ко-
льорового скла

• Музей гумору «Весела оселя»
• Національний Музей Народного 
Мис тецтва Гуцульщини та Покуття 
ім. І. Кобринського
• Церква Св. Михайла
• Дерев’яна Благовіщенська церква
• Міська ратуша

4  Посеред мальовничих гір 
і хвойних лісів на висоті 850 м над 
рівнем моря розташувалася красу-
ня-Ворохта. Ворохта славиться як 
зимовий гірськолижний центр з під-
готовки українських спортсменів 
з біатлону, стрибків з трампліну 
і лижних гонок.

З кінця XIX ст. Ворохта розвивається 
як спортивно-туристичний центр. 
Для любителів лижного спорту і від-
почиваючих в зимовий час, функці-
онує двокілометрова канатно-крі-

6     Про село Старуня науковий 
світ дізнався в 1907 р., коли в місце-
вій шахті знайшли добре збережені 
залишки скелетів мамонта, трьох 
шерстистих носорогів, оленя та ін-
ших тварин, які зараз зберігаються 
в Краківському зоологічному музеї. 
Вік знахідок оцінюється у 23 тис. 
років і вони відмінно збереглися, 
завдяки тривалій консервації в по-
родах, насичених нафтою.

Однак, село Старуня відомо світу 
не тільки своєю знахідкою. Завдя-
ки феноменальному геологічно-

сельна дорога і канатно-бугельний 
підйомник завдовжки 250 м.

Якщо ж ви вірите в свої сили і гото-
ві на нові звершення — тоді ми зна-
ємо, що точно має стати пунктом 
програми MUST DO! Відправляйтеся 
на спортивно-туристичну базу «За-
росляк». Саме звідси починається 
маршрут сходження на найвищу гору 
України — Говерлу. З бази на вершину 
ведуть дві стежки: одна більш полога, 
загальною довжиною 4,3 км, інша — 
крута, довжиною 3,7 км.

му явищу — грязьовому вулканіз-
му — ді лянку, площею 1,5 кв. м, було 
названо «Диво-Старуня». З тріщин 
та кратерів з різною періодичні-
стю та ін тенсивністю викидаються 
гази, наф та і вода різної мінералі-
зації. Встановлено, що ділянка «Ди-
во-Старуня» реагує на землетруси, 
що відбуваються в радіусі 3-6 тис. 
км. Дива, чи не так? Ніде в Україні 
ви не зустрінете такого явища і ми, 
безумовно, наполягаємо, щоб ви не 
залишили без уваги це, справді, уні-
кальне місце.

 Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ
 вул. Мазепи, 146, Івано-Франківськ, Україна
 www.reikartz.com
 +38 0342 59 55 95

сходження на Говерлу

музей «Писанка»

грязьовий вулкан поруч з селом Старуня 

 VitaPark Станіславський Яремче 
 вул. І. Петраша, 5, Яремче, Україна 
 www.reikartz.com
 +38 0343 42 23 53 

Де жити

Ворохта

Говерла
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Карта готелів 
Map of hotels

Reikartz Collection Hotel — новий бренд мережі, що 
об’єднує готелі рівня 4+ і 5 зірок / new hotel chain 
brand with 4+ and 5 stars level hotels

Reikartz Hotels & Resorts — готелі рівня 3-4 зірки / 
3-4 stars hotels

Raziotel — готелі для бізнес-мандрівників, рівня 
3 зірки / hotels for business travelers, level 3 stars

Optima Hotel — готелі рівня 3 зірки / 3 star hotels

VitaPark — мережа велнес-курортів у екологічно чи-
стих куточках України / a chain of wellness resorts, 
in eco-friendly parts of Ukraine

 

ЗАКАРПАТТЯ / ZAKARPATTIA

Reikartz Карпати / Reikartz Karpaty

Reikartz Поляна / Reikartz Polyana

ЛЬВIВ / LVIV

Reikartz Медіваль Львів / Reikartz Medievale Lviv

Reikartz Дворжец Львів / Reikartz Dworzec Lviv

ПОЧАЇВ / POCHAIV
Reikartz Почаїв / Reikartz Pochaiv

IВАНО-ФРАНКІВСЬК / IVANO-FRANKIVSK

Reikartz Парк Готель Iвано-Франківськ / 
Reikartz Park Hotel Ivano-Frankivsk

ЯРЕМЧЕ / YAREMCHE

VitaPark Станіславський Яремче / 

VitaPark Stanislavsky Yaremche 

РІВНЕ / RIVNE

Optima Рівне / Optima Rivne

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ / 
KAMIANETS-PODILSKY

Reikartz Кам’янець-Подільський / 
Reikartz  Kamianets-Podilsky

ВІННИЦЯ / VINNYTSIA

Optima Вінниця / Optima Vinnytsia

ЖИТОМИР / ZHYTOMYR

Reikartz Житомир / Reikartz Zhytomyr

ЧЕРНІГІВ / CHERNIHIV

Reikartz Чернігів / Reikartz Chernihiv

КИЇВ / KYIV

VitaPark Борисфен / VitaPark Borysfen

Raziotel Київ (вул. Ямська) / Raziotel Kyiv (Yamska)

Reikartz Аташе Київ / Reikartz Attache Kyiv

Raziotel Київ (м. Бориспільська) / 
Raziotel Kyiv (Boryspilska)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. / CHERKASY REGION

VitaPark Аквадар / VitaPark Aquadar

МИКОЛАЇВ / MYKOLAIV

Reikartz Рівер Миколаїв / Reikartz River Mykolaiv

Reikartz Континент Миколаїв / 
Reikartz Contynent Mykolaiv

Raziotel Нікотель Миколаїв / 
Raziotel Nikotel Mykolaiv

ХЕРСОН / KHERSON

Optima Херсон / Optima Kherson

ОДЕСА / ODESA

Raziotel Маренеро Одеса / 
Raziotel Marenero Odesa

Hotel Milano by Reikartz Collection / 
Hotel Milano by Reikartz Collection

КРИВИЙ РІГ / KRYVYI RIH

Reikartz Аврора Кривий Ріг / 
Reikartz Aurora Kryvyi Rih

Raziotel Кривий Ріг / Raziotel Kryvyi Rih

Optima Делюкс Кривий Ріг / 
Optima Deluxe Kryvyi Rih

КРОПИВНИЦЬКИЙ / KROPYVNYTSKYI

Reikartz Кропивницький / Reikartz Kropyvnytskyi

ЧЕРКАСИ / CHERKASY

Optima Черкаси / Optima Cherkasy

СУМИ / SUMY

Reikartz Суми / Reikartz Sumy

Рiвне
Rivne
Optima Rivne

Почаїв
Pochaiv
Reikartz PochaivLviv

Львiв
Reikartz Dworzec Lviv
Reikartz Medievale Lviv

Iвано-Франківськ
Ivano-Frankivsk
Reikartz Park Hotel 
Ivano-Frankivsk

Закарпаття
Zakarpattia
Reikartz Carpaty
Reikartz Polyana

Кам’янець-Подільський
Kamyanets-Podilsky
Reikartz Kamianets-Podilsky

Яремче
Yaremche
VitaPark Stanislavsky Yaremche
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ХАРКІВ / KHARKIV

Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

ПОЛТАВА / POLTAVA

Reikartz Галерея Полтава / 
Reikartz Gallery Poltava

КРЕМЕНЧУК / KREMENCHUK

Reikartz Кременчук / Reikartz Kremenchuk

ДНІПРО / DNIPRO

Reikartz Дніпро / Reikartz Dnipro

Reikartz Collection Дніпро / Reikartz Collection Dnipro

ЗАПОРІЖЖЯ / ZAPORIZHIA

Reikartz Запоріжжя / Reikartz Zaporizhia

МАРІУПОЛЬ / MARIUPOL

Reikartz Маріуполь / Reikartz Mariupol

Кам’янець-Подільський
Kamyanets-Podilsky
Reikartz Kamianets-Podilsky

Вінниця
Vinnytsia
Optima Vinnytsia

Чернігів
Chernihiv
Reikartz Chernihiv

Київ
Kyiv
Reikartz Attache Kyiv
Raziotel Kyiv (Boryspilska)
Raziotel Kyiv (Yamska)
VitaPark Borysfen

Житомир
Zhytomyr
Reikartz Zhytomyr

Черкаська обл.
Cherkasy region
VitaPark Aquadar

Кропивницький
Kropyvnytskyi
Reikartz Kropyvnytskyi

Кременчук
Kremenchuk
Reikartz Kremenchuk

Дніпро́
Dnipro
Reikartz Dnipro
Reikartz Collection Dnipro

Одеса
Odesa
Raziotel Маренеро Одеса
Reikartz Collection Hotel Milano

Черкаси
Cherkasy
Optima Cherkasy

Херсон
Kherson
Optima Kherson

Полтава
Poltava
Reikartz Gallery Poltava

Суми
Sumy
Reikartz Sumy

Харків
Kharkiv
Reikartz Kharkiv

Запоріжжя
Zaporizhia
Reikartz Zaporizhia

Маріуполь
Mariupol
Reikartz Mariupol

Кривий Ріг
Kryvyi Rih
Reikartz Aurora Kryvyi Rih
Raziotel Kryvyi Rih
Optima Deluxe Kryvyi Rih

Миколаїв
Mykolaiv

Reikartz River Mykolaiv
Reikartz Continent Mykolaiv

Raziotel Nikotel Mykolaiv
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Discover 
the Reikartz 
Kamianets-
Podilsky Hotel
Winter has come, and we were looking forward to 
have an opportunity to present you another hotel 
of our chain — mysterious and charming Reikartz 
Kamianets-Podilsky hotel. Managing Director 
Andrei Korchak will give you some hits on it.

The building itself was constructed in 2007 and 
located on the spot of a former manor (estate) 
XVII-XIX century. Its territory was used for 
different purposes: there was a warehouse for 
musical instruments, both Polish and Russian 
bookstore, partly - classrooms of the municipal 
gymnasium. Nowadays authentic medieval cellars 
called “pivnitsy” are remained here after the 
reconstruction, they can be up to 8 meters deep. 

The hotel follows the rule of “home away from 
home” service and provides its guests with high-
quality European service. For example, Veronica 
(administrator), will kindly help the guest in any 
situation from check-in to check-out, she will 
answer all the questions and tell the guest about 
additional services.

The hotel is famous for its unique restaurant 
service. Guests can enjoy Italian and Ukrainian 
cuisine in the ‘Primavera’ restaurant, and they can 
enjoy excellent coffee and sincere communication 
with our bartender Oleg in the ‘Podіlska Kava’ 
coffee house.

We wish the hotel as many new guests as possible!

 Address: Starobulvarna St, 2
 Kamianets-Podilsky, Ukraine

 Call us at +38 038 499 16 35 
 or +38 067 380 76 88

New Year’s 
Residence of 
St. Nicholas 
The Residence of St. Nicholas in the Kamianets-
Podilsky will open on 15 December. It’s a non-
profit social project. It will hold for the sixth 
consecutive year. The residence is organized by 
the Reikartz Kamianets-Podilsky with the support 
of the City Council. The main mission of the 
project is to give children a fairy tale.

St. Nicholas will meet the children, and he will 
solem nly convey the holiday to Father Frost on 
December 29. For our little guests, absolutely 
free:  game programs with fabulous heroes, 
master classes, contests, games, which will truly 
bring a festive mood for the whole family, are 
waiting for you!

The hotel Reikartz Kamianets-Podilsky is located 
at a restored mansion with authentic cellars of 
the 16th and 18th centuries. It will be the meeting 
place for children of Ukraine with St. Nicholas and 
Father Frost. During the period of the Residence 
in 2013-2018, there have been were more than 
34 000 people. The New Year’s Residence in the 
Kamianets-Podilsky can be rightly called the 
largest in Podillya.

 Address: Starobulvarna St, 2
 Kamianets-Podilsky, Ukraine

 newyearkamenets.com

Try to taste 
Georgia! 
Each guest is a holiday for the host. Come to 
Stumari for a holiday, for warm and sincere talks, 
with a good mood and a glass of delicious Georgian 
wine, as a guest for the best friends.

Georgian cuisine has its own unique essence. 
The interior of the institution is a new breath of 
ancient originality, where the home coziness with 
a modern style solution is successfully combined. 
There are a bright decorations, a variety of 
authentic dishes, a warm and pleasant light and 
plenty of space for cheerful parties and dances.

 Address in Sumy: Voskresenskaya St, 1
 +38 067 321 6154

   stumari.sumy       StumariSumy

 Address in Kherson: Mirnyi Blvd, 3
 +38 067 321 9705

    stumari.kherson

 Address in Cherkassy: Lazareva St, 6
 +380 67 243 1680

   stumari.rest

 Address in Lviv: Gorodotska St, 107
   Stumari.Lviv

Short and to the point
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7 wonders of 
Ivano-Frankivsk 
region
Active rest, healing air and many discoveries! 
Tra vel to interesting places to see everything! 
Churches and Cathedrals in Ivano-Frankivsk, the 
most famous ski resort in Bukovel, primitive nature, 
the main sources in Yaremche, the sports resort in 
Vorokhta, the scientific and ethno-historical Divo-
Starunya, the centers of Ukrainian folk art and the 
soul of Hutsul land Kolomiya.

 Where to live

 Reikartz Park Hotel Ivano-Frankivsk
 Address: Mazepy St, 146
 Ivano-Frankivsk, Ukraine
 +38 0342 59 55 95

 VitaPark Stanislavsky Yaremche
 Address: I.Petrasha St, 5
 Yaremche, Ukraine
 +38 (050) 373 65 35

Organization of 
business events 
of any complexity 
throughout 
Ukraine with 
Reikartz MICE 
The season of business events is continuing and 
gradually turn into celebrating bright New Year’s 
corporate parties!

The organization of your business events 
should be considered in a comprehensive and 
competent manner. Reikartz MICE specialists 
are ready to provide you with a conference 

FESTIVE LVIV

 Svobody Avenue and Rynok Square — New 
Year’s Fair of Lviv

 Rynok Square — Festival of Pampukhiv, Great 
New Year’s ice rink and Open Air Music Festival

 Roofs of Lviv — The most beautiful panoramas 
of the city from the height of the bird’s flight

Find out the exciting Lviv on the tour: «New Year’s 
adventures in Lviv»

HOLY BAPTISM IN POCHAIV

 Pochaev city — Pochaev Lavra and Settlement 
of the holy spirit

 Onyshkivtsi village — Source of St. Anne

 Kremenets town — Castle «Mount Bona» and 
Holy Blagoveschensk monastery

Discover the place of faith and strength in the tour 
«The Baptism of Pochayev»

Choose your holiday fairytale and relax with 
a good mood!

Reikartz Travel Ukraine will 
offer a 15% discount for two on 

one of the tours before the winter 
holidays.Guess the riddle. Promo 

code will be the answer to the 
riddle. When you book a tour, tell 
the promo code to the manager:  

«What year lasts for one day?»

If you wish to give unforgettable emotions to your 
loved ones and relatives, we will develop for you 
a gift certificate for any tour or the sum of the par 
value of 500, 1000, 2000 UAH 

For more detailed information on tours, we 
invite you to the Reikartz Travel Ukraine official 
website: www.reikartz-travel.com 
or call +38 (067) 556 59 02

Travel on holidays 
with Reikartz 
Travel Ukraine 
Reikartz Travel Ukraine offers you TOP of the best 
locations for unforgettable holidays.

NEW YEAR’S TRANSCARPATHIA

 Kosino village— Thermal water and saunas 

 Berehove city — Chizay wine-making complex

 Vojvodino Complex — Forelle’s farm with tasting

 Polyana village — Chans in the open air near 
a mountain river and Transcarpathian street 
defilad.

Go to the fairytale with the New Year’s tour «Once 
upon in Polyana: New Year in Transcarpathia».

room, all the necessary equipment and organize 
leisure activities for guests. They will find the 
most suitable location for your event in 22 
cities of Ukraine, from Mariupol to Lviv based 
on your preferences. You will not worry about 
the necessary equipment for presentations, as 
Reikartz MICE provides locations with projectors, 
screens, flip charts, radio microphones, plasma 
monitors and other necessary equipment.

Moreover, Reikartz MICE has extensive experience 
in organization of such events as banquets, 
receptions, corporate holidays, and excursion 
and entertainment programs. We are ready to 
open a multi-faceted, hospitable Ukraine for you: 
visiting both popular and famous places, as well 
as new, not familiar with the personal guide.

Reikartz MICE works with 58 comfortable confe-
rence rooms and 37 marvelous and conceptual 
restaurants.

For detailed information, we invite you to the official 
web site: mice.reikartz.com

Call us at +38 067 238 02 07 
or +38 044 390 05 86
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Спробуй Грузiю 
на смак!

Та й не дарма, адже Грузія вважається однією з найгостинніших 
країн світу. Тільки там тебе можуть запросити у гості незнайомці 
по серед вулиці, пригостити розкішною вечерею та не відпускати 
до самого ранку. 

Так і в нас! Ми раді запросити Вас до перлини грузинської кухні на 
українських просторах, до кафе «Стумарі».

Грузинська кухня — вважається однією з найдавніших кухонь сві-
ту і датується другим тисячоліттям до н.е. Чи не чудо, що рецепти 
сивої давнини користуються популярністю й до до нашого часу та 
майже не зазнали змін. 

«Гамарджоба генацвалє» так радо вітають 

гостей не лише у Грузії, а й у всій мережі кафе 

грузинської кухні Стумарі. Точного перекладу 

вітання немає, але у різних довідниках най-

ближчим та точним трактуванням визна-

чають: Доброго дня, друже! 
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Смачні та ситні страви, що майорять розмаїттям спецій та при-
прав, ніби то чаклунський рецепт. Шафран, уцхо сунели, базилік, 
кінза, чабер, джонджолі, різновиди перцю та солі — у такому вихо-
рі прянощів можна загубитися. Як не втратити голови та відчути 
всією душею кавказьку культуру допоможе нам шеф-кухар ресто-
рану Стумарі Суми Темур Ніканові. 

«Грузинська кухня — одна з найпопулярніших в Укра-
їні протягом останніх кількох років. І дуже багато 
хто став її великими шанувальниками. Та як можна 
не любити грузинську кухню? Адже в ній стільки ово-
чів, фруктів, спецій, соусів, всі види м’яса і, звичайно 
ж, прекрасне вино. До речі, грузинська кухня поміт-
но відрізняється в залежності від регіону. Одні й ті 
ж страви в Східній і Західній Грузії матимуть різні, 
але завжди прекрасні смаки. Харчо в Кутаїсі відріз-
няється від харчо в Кахетії. Мені пощастило попра-
цювати в кількох регіонах Грузії і увібрати їх кращі 
кулінарні секрети. Пропрацювавши кухарем в Бату-
мі, я дізнався хитрості приготування зна-
менитого хачапурі по-аджарськи. Хоч 
я і грузин, але поки я не попрацю-
вав в Аджарії, готував хачапурі 
неправильно! Так що гості сум-
ського «Стумарі» можуть бути 
впевнені: тут їх чекає справж-
ній хачапурі».

Гості приходять до Стумарі не лише за неперевершеними хінкалі, 
каре з баранини, люля-кебабом, їх манить ще й відмінний колорит 
закладу, адже Стумарі має свою неповторну сутність. Інтер’єр за-
кладу мов новий подих у старовинній самобутності, де вдало поєд-
нано домашній затишок із сучасним стильовим рішенням. Яскраві 
орнаменти, різноманітний автентичний посуд, тепле та приємне 
світло і багато вільного простору для веселих гулянь та танців. 

Стумарi Суми, вул. Воскресенська, 1

+38 067 321 6154

Stumari.sumy

StumariSumy

Стумарi Херсон, Бульвар Мирний, 3

+38 067 321 9705

Stumari.kherson

Стумарi Черкаси, вул. Лазарєва, 6

+380 67 243 1680

Stumari.rest

Стумарi Львiв, вул. Городоцька, 107

Stumari.Lviv

Stumari_lviv

Темур Ніканові, шеф-кухар 
ресторану «Стумарі» Суми

Кожен гість — це свято для господаря. До Стумарі приходять за 
святом, за теплими та щирими розмовами, за гарним настроєм та 
келихом смачного грузинського вина, як у гості до кращих друзів. 

Тому поспішаємо поділитися з вами новиною, що вже скоро ми  
відкриємо Стумарі у славетному місті Львів. Чекаємо на вас у гос-
ті, нашi любi стумарi!
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Сезон ділових заходів триває та поступово пере-
ростає у святкування яскравих новорічних кор-
поративів! 

До організації ваших бізнес-подій слід підходити 
комплексно і грамотно. А саме: орендою конфе-
ренц-залу, забезпеченням необхідною технікою 
і організацією дозвілля гостей готові зайнятися 
фахівці Reikartz MICE. Вони знайдуть і підберуть 
оптимальне місце проведення заходу в 22 містах 
України, від Маріуполя до Львова. Нададуть необ-
хідне обладнання для проведення презентацій: 

СВЯТО ВОДОХРЕЩЕННЯ 
В ПОЧАЄВІ 

 м. Почаїв — Почаївська Лавра та Скита 
Святого Духа

 с. Онишківці — Джерело Святої Анни 

 м. Кременець — Замкова гора «Бона» та 
Свято-Богоявленський жіночий монастир

Відкрийте для себе місця віри та сили 
вирушивши у тур «Свято Водохрещення 
в Почаєві» 

До зимових свят Reikartz Travel Ukraine дарує 
знижку 15% для двох на один із турів
Відгадайте загадку, відповідь до якої буде про мо-
кодом та при бронюванні туру повідомте його 
менеджеру: «ЯКИЙ РІК ТРИВАЄ ОДИН ДЕНЬ?»

Подорожуйте святами з Reikartz Travel Ukraine 

Організація бізнес-заходів будь-якої складності 
по всій Україні з Reikartz MICE 

Зима — найчарівніша пора року із веселощами та гу-
ляннями, передсвятковою метушнею, давніми тра-
диціями та теплими романтичними побаченнями, 
але з першим снігом одразу гостро постає питання, 
як спланувати свій відпочинок та де саме шукати 
святковий настрій? 

Пропонуємо вам ТОП кращих локацій за версією 
RTU для проведення неперевершеного та незабут-
нього святкового відпочинку. 

Над випуском працювали:
Головний редактор: Мирослава Луцик 

Редактор та автор: Олена Позняк
Автори: Євгенія Гнучая, Тетяна Сківка, Богдана Вовчок
Дизайнер: Юлія Карло

За детальною інформацією запрошуємо на 
офіційний сайт: mice.reikartz.com

Дзвоніть за телефонами: +38 067 238 02 07 
або +38 044 390 05 86

Якщо бажаєте подарувати неза-
бутні емоції близьким та рідним — 
ми розробимо для вас подарун-
ковий сертифікат на будь-який 
тур чи суму номіналом 500, 1000 
або 2000 гривень

За детальнішою інформацією по турах 
запрошуємо на офіційний сайт Reikartz  
Travel Ukraine:

www.reikartz-travel.com 
або дзвоніть за номером +38 (067) 556 59 02

НОВОРІЧНЕ 
ЗАКАРПАТТЯ

 с. Косино — термальні води та сауни 

 м. Берегове — Виноробний комплекс «Чизай»

 Комплекс Воєводино — Форелеве господарство 
з дегустаціями наливок

 с. Поляна — Чани біля гірської річки під відкри-
тим небом та Закарпатська вулична дефіляда 

Вирушайте у казку з новорічним туром «Одно-
го разу в Поляні: Новий Рік на Закарпатті»

СВЯТКОВИЙ 
ЛЬВІВ  

 проспект Свободи та площа Ринок — Ново-
річний Ярмарок Львова 

 площа Ринок — Фестиваль Пампухів, Велика 
новорічна ковзанка 

 Дахи Львова — Найгарніші панорами Льво-
ва з висоти пташиного польоту та музичний 
фестиваль під Відкритим небом

Пізнайте той Львів, від якого бракує слів 
у турі: «Новорічні пригоди у Львові» 

проектори, екрани, фліп-чарти, радіомікрофони, 
плазмові монітори та іншу необхідну техніку.

Крім проведення бізнес-заходів, Reikartz MICE 
має великий досвід проведення урочистих бан-
кетів, фуршетів, корпоративних свят, а також 
екскурсійних і розважальних програм. Готові від-
крити для вас багатогранну, гостинну Україну: 
відвідування як популярних, відомих місць, так 
і нових, незвіданих з персональним гідом.

У базі Reikartz MICE налічується: 58 комфортних 
конференц-залів та 37 чудових ресторанів.


