
ГРУЗИНСЬКИЙ СМАК ТА 
КУЛЬТ УРА У НОВИХ МІСТАХ
Відомий на всю Україну проєкт 
«Стумарі» відкрив нові заклади 
у містах Рівне та Хмельницький. 
Розповідаємо як це було.

GEORGIAN TASTE AND CULTURE IN 

NEW CITIES.

The well known throughout Ukraine Stumari

project has opened new venues in Rivne and 

Khmelnytsky. Here are the stories about the 

openings.

ТОП УНІКАЛЬНИХ МІСЦЬ
ПОБЛИЗУ МИКОЛАЄВА
Залишитись у місті Миколаїв, чи 
відправитись за його межі?  ТОП 
найцікавіших локацій вже на 
сторінках Навколо України.

TOP OF UNIQUE PLACES NEAR 

MYKOLAIV

Stay in the city of Mykolaiv or sightseeing the 

surrounding area? TOP of the most interesting 

locations is already listed on the pages of Around 

Ukraine.

ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЕМ 
REIKARTZ РІВЕР МИКОЛАЇВ  
Зупиняйтесь у готелі  під час відряджен-
ня або відпочинку  в одному з найма-
льовничіших куточків Миколаєва — на 
березі Південного Бугу.

ACQUAINTANCE WITH THE REIKARTZ

RIVER MYKOLAIV HOTEL

Stay at the hotel during a business trip or

vacation in one of the most picturesque

corners of Mykolaiv — on the bank of the

Southern Bug.

НОВІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІДПОЧИНКУ 
ВІД КУРОРТНИХ ГОТЕЛІВ
Спеціальні пакетні пропозиції, для 
відпочинку, оздоровлення та повно-
го перезавантаження. Від готелів 
VitaPark Сонячий Прованс та
Reikartz Аквадар.

NEW OFFERS OF REST FROM RESORT

HOTELS

Special package offers for rest, recovery and 

full reboot. From the hotels VitaPark Sunny 

Provence and Reikartz Aquadar.

с. 4-5

с. 10-11с. 3 с. 12с. 2
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Миколаїв —місто кораблів, 
суднобудівників та вітрил 
Mykolaiv is the city of ships, shipbuilders and sails
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Бізнес-готель «Reikartz Рівер Ми-
колаїв» знаходиться в історичному 
куточку міста Миколаїв, на березі 
річки Південний Буг.
До послуг гостей 98 номерів різ-
них категорій: Класик, Стандарт, 
Гранд Стандарт, Люкс, Апартаменти 
та Люкс Адміральський. Це світлі 
просторі номери, атмосферу яких 
доповнює вигляд з вікна на річку. 
Також у готелі є номери з терасою, 
з якої кожен гість зможе спостері-
гати як майстерно лавірують білі 
вітрильники яхт по синьому шовку 
річки. 
Про готель та його особливості роз-
повість керуюча готелем Вікторія 
Осецька. 
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Миколаїв — місто, що оповите легендами про відважних 
мореплавців. Не зважаючи на те, що в самому місті немає 
відкритого виходу до моря, морський дух присутній в кожному 
куточку. 

Знайомство з готелем 
Reikartz Рівер Миколаїв 

Вікторіє, що цікавого можна знайти на 
території готелю?

Наш готель, один із особливих у місті 
Миколаїв. Інфраструктура готелю 
дозволяє кожному знайти для себе 
те, що йому необхідно.
У готелі розміщено  3  конференц-зали 
що вміщують від 30 до 70 осіб та 1 кім-
ната для переговорів. Для масштабних 
конференцій, ми раді запропонувати 
великий банкетний зал в якому з лег-
кістю можна розмістити до 170 осіб. 
Професійне обладнання та традицій-
на гостинність Reikartz, дозволяють 
організувати заходи різних форматів 
на найвищому рівні.

У теплий період року працює два від-
критих басейни, відвідування яких для 
гостей готелю безкоштовне.
На території готелю є ресторан єв-
ропейської кухні «Старгородь» і кла-
сичний Ірландський паб «Хмільний 
Патрик».
 Ресторан «Старгородь» підійде 
для романтичної, ділової, тихої, сі-
мейної зустрічі. Це відпочинок під  
смакування вишуканих вин і ласих 
страв з прекрасним видом на річку.
У пабі «Хмільний Патрик» ж кожен 
зможете зануритися в ірландську 

культуру, де найбільшою цінністю є 
пиво, яке варять на території готе-
лю.
 
Розкажіть детальніше про локацію, де 
знаходиться готель, чим вона 
особлива? 

Готель «Reikartz Рівер Миколаїв» зна-
ходиться всього в 3,5 км від централь-
ної вулиці міста.
Навколо готелю багато зелених зон: 
парк, міський стадіон та старий яхт-
клуб. Навіть у будні дні навколо завж-
ди вирує життя. 
Займаєтесь спортом? Відправляй-
тесь на пробіжку на свіжому повітрі 
по руслу ріки, а на завершення зро-
біть вправи у міському стадіоні. 

Шукаєте спокійного відпочинку? Тоді 
прогулянки парком, тиша, гармо-
нійна природа, або розслаблення з 
коктейлем на шезлонгу біля басейну.
Романтичний вікенд? Зустрічайте 
схід або захід сонця на м’якому ліжку з 
панорамними вікнами номеру Адмі-
ральский, відправляйтесь на прогу-
лянку на яхті, а в вечері смакуйте 
вишукані шедеври кулінарії з келихом 
улюбленого вина на літній терасі 
ресторану «Старгородь».
 Активний відпочинок з друзями? 
Паб Хмільний Патрик з тематич-
ними вечірками, смачним пивом та 
ситними стравами, які ще довго бу-
дуть темою ваших дружніх спогадів. 
У пабі розташована пляжна зона 
на 200 осіб з двома басейнами, шезлон-
гами, пірсом і дитячим майданчиком.

Вікторія Осецька, керуюча готелем

 Пабі «Хмільний Патрик» 

Бізнес-готель «Reikartz Рівер Миколаїв»  

Бізнес-готель «Reikartz Рівер Миколаїв»  
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Нові пропозиції  відпочинку 
від курортних готелів  
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 VitaPark Сонячний Прованс
 Адреса: Хмельницька область,
              смт. Сатанів, вул. Монастирська, 7
              sprovans@vitapark.com
             +380 382 735 220

Інколи кожному з нас, необхідне емоційне та фізичне 
перезавантаження. Постійні стреси, малорухливий спосіб життя та 
інші аспекти сучасного світу приводять до погіршення самопочуття 
та зниження життєвої енергії 

ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я І 
ТОНУС» У ГОТЕЛІ VITAPARK 

СОНЯЧНИЙ ПРОВАНС

Вартість пропозиції від                         

7 300 ГРН ЗА 7 ДНІВ                             
з харчуванням та повною                

програмою.

Детальніше 

Забронювати пакет :
E-mail: specialoffer@reikartz.com
Тел: +38 067 570 65 49

В ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ 
ВКЛЮЧЕНО:
• Проживання в номері категорії    
  Стандарт або Суперіор ;
• Безкоштовний ранній заїзд;
• Триразове харчування;
• Оздоровчі процедури;
• Масажі;
• SPA процедури;
• Детокс організму мінеральною  
   водою «Нафтуся Збручанська»;
• Професійна програма ЛФК;
• Скандинавська ходьба та 
   багато інших послуг.

ПАКЕТ ПОСЛУГ «SPA WEEK» У 
ГОТЕЛІ  REIKARTZ АКВАДАР

Вартість пропозиції від                         

10 140 ГРН ЗА 7 ДНІВ                             
з харчуванням та повною                

програмою.

Детальніше 

Забронювати пакет :
E-mail: specialoffer@reikartz.com
Тел: +38 067 570 65 49

В ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ 
ВКЛЮЧЕНО:
• Проживання в номері обраної  
   категорії ;
• Триразове харчування;
• Консультації спеціалістів;
• SPA-процедури;
• Активне дозвілля;
• Групові заняття з фітнес 
   тренером;
• Необмежене відвідування 
   басейну, комплексу саун та
   багато інших послуг.

Де жити:

  Reikartz Аквадар
               Адреса: Черкаська область,
               смт. Маньківка, вул. Лісова, 1
               aquadar@reikartz.com
               +38 097 753 2000



4 НАВКОЛО УКРАЇНИ ОСІНЬ 2020

МИКОЛАЇВ — старе місто з величною історією. Говорять, що дата у 226 років — номінальна, адже перші поселення на берегах Південного Бугу з'явилися 
набагато раніше.  Миколаїв — місто кораблів, суднобудівників у поколінні та вітрил що тріпочуть на вітрі.  А чим ще унікальне місто, та на що варто 
звернути увагу мандрівнику що завітав до Миколаєва, спробуємо дізнатись у статті.

МУЗЕЙ СУДНОБУДУВАННЯ ТА ФЛОТУ

Найбільша візитівка міста, та єдиний музей в Україні за даною тематикою. 
12 тематичних залів, близько 3 тисяч музейних екземплярів. Потрапивши 
до музею ви ніби потрапляєте в інший вимір, починаючи із часів Київської 
Русі можна побачити документи, особисті речі моряків, листи, фотографії 
що оповідають історію розвитку судноплавства та суднобудування в Україні.

       Миколаїв, вул. Адміральська, 4

МЕРЕЖА ПІДЗЕМНИХ ХОДІВ «МИКОЛАЇВСЬКІ КАТАКОМБИ»

Миколаївські катакомби це ціла мережа підземних ходів та лабіринтів під 
містом. Підземелля мають 2-3, а інколи й більше ярусів, та знаходяться на 
глибині від 3 до 20 метрів від рівня землі. Деякі катакомби було створено 
під дією підземних вод, інші людьми у пошуку каміння для будування міста.

Миколаїв — місто кораблів, 
суднобудівників та вітрил

Музей суднобудування та флоту Катакомби 

Понад 60 входів, що ведуть до тунелів уздовж всього міста
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СТАРОФЛОТСЬКІ КАЗАРМИ

Швидше за все, ви неодноразово відвідували кра-
єзнавчі музеї, багато яких можуть здаватись одно-
типними та не надто цікавими, але не у випадку    
із краєзнавчим музеєм Миколаєва. Споруда музею 
часів 19 століття, це колишні  старофлотські каза-
рми матросів. Ну і звісно різноманіття експонатів 
різних епох, культур та часів не залишить вас бай-
дужими.

      Миколаїв, вул. Набережна, 29

ЯХТ КЛУБ

Найстаріший на території України, створений           
у 1888 році, та збережений з основною ідеєю до 
сьогодні. Тут регулярно проводяться змагання                    
з вітрильного спорту, а на базі клубу працює спе-
ціалізована дитяча школа. А ще, місцеві кажуть що 
тут можна провести красивий захід сонця.

      Спортивна, 7, Миколаїв

БУЗЬКИЙ ЛИМАН

Бузький лиман це затока, що розташована в Пів-
нічній частині чорного моря. Цікаво те, що спо-
чатку лиман всі вважали частиною річки Буг, тому                 
у всіх старих документах вказана ця назва. Дібра-
тись до лиману не складно, від центру міста на ав-
томобілі дорога складе близько 30 хвилин. Також 
можна скористатися громадським транспортом.

      Бузький лиман

Старофлотські казарми

Бузький лиман

Яхт клуб 

Де жити:

  Reikartz Рівер Миколаїв
               Адреса: вул. Спортивна, 9,
               Миколаїв, 54015, Україна
               nikolaev.hotel@reikartz.com
              +38 051 270 14 30
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Кам’янець-Подільський
Kamyanets-Podilsky
Reikartz Kamianets-Podilsky
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Карта готелів 
Map of hotels

Reikartz Collection Hotel — бренд мережі, що об’єднує 
готелі рівня 4+ зірок / hotel chain brand with 4+ 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

Reikartz Аташе Київ / Reikartz Attache Kyiv

VitaPark Борисфен / VitaPark Borysfen

Raziotel Київ (вул. Ямська) / Raziotel Kyiv (Yamska)
Raziotel Київ (м. Бориспільська) / 
Raziotel Kyiv (Boryspilska)

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. / CHERKASY REGION

VitaPark Аквадар / VitaPark Aquadar

МИКОЛАЇВ / MYKOLAIV

Reikartz Рівер Миколаїв / Reikartz River Mykolaiv

ХЕРСОН / KHERSON

Optima Херсон / Optima Kherson
Raziotel Рішельєвський Херсон

ОДЕСА / ODESA

Raziotel Маренеро Одеса / 
Raziotel Marenero Odesa

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

ХАРКІВ / KHARKIV

Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

ХМЕЛЬНИЦКА ОБЛ. / KHMELNYTSKY REGION

VitaPark Сонячий Прованс /  VitaPark Sunny Provence

Рiвне
Rivne
Optima Rivne

Почаїв
Pochaiv
Reikartz PochaivЛьвiв

Lviv
Reikartz Dworzec Lviv
Reikartz Medievale Lviv

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

Закарпаття
Zakarpattia
Reikartz Carpaty
Reikartz Polyana

Яремче
Yaremche
VitaPark Stanislavsky Yaremche

Хмельницька обл.
KhmelnytsKyi region
VitaPark Sunny Provence
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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 Marenero Odesa 

Черкаси
Cherkasy
Optima Cherkasy

Херсон
Kherson
Optima Kherson
Raziotel Rishelievskyi 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

Хмельницька обл.
KhmelnytsKyi region
VitaPark Sunny Provence
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and a classic Irish pub "Drunk 
Patrick".
“Stargorod” is suitable for a 
romantic, business, quiet or family 
meetings.
“Drunk Patrick” is a spot to dive 
into the Irish culture.
The central place in the entire 
infrastructure takes a brewery, 
where skilled brewers make 
authentic Ukrainian beer according 
to ancient recipes.
Reikartz River Mykolaiv is 3.5 
km from the city center and 
surrounded by many green areas, 
a park, a city stadium and an old 
yacht club.
Life is in full swing here, even on 
weekdays.
Hotel address is Mykolaiv, 
Sportivnaya Street, 9.

MYKOLAIV. CITY OF SHIPS

Mykolaiv is an old city with magnificent history. People say that the date of 226 years is nominal because the first settlements on the banks of the Southern Bug appeared much 
earlier. Mykolaiv is a city of many generations of shipbuilders as well as sails fluttering in the wind. And what else is unique in the city, and what a traveler who has arrived in 
Mykolaiv should pay attention to, we will try to find out in the article.

Mykolaiv is the city of ships, 
shipbuilders and sails

SHIPBUILDING AND FLEET 
MUSEUM
The visiting card of the city and 
the only museum in Ukraine 
on this subject. 12 halls, about 3 
thousand museum pieces. Visiting 
the museum, you seem to move 
into another dimension, where you 
can see the documents dating from 
the times of Kievan Rus, personal 
belongings of sailors, letters, 
photographs telling the history of 
the development of shipping and 
shipbuilding in Ukraine.

THE LONGEST PEDESTRIAN 
STREET IN UKRAINE
Sobornaya Street, which is 1.5 
km long, stretches over 7 blocks. 
There is a pedestrian part from 
Admiralskaya Street to Central 
Avenue, and the length of this 
segment is exactly 1 km.
Mykolaiv, Admiralskaya Street, 4

CATACOMBS
The Mykolaiv catacombs are the 
whole network of underground 
passages and labyrinths under 
the city. The dungeons have 2-3 
and sometimes more tiers, and 
are located at the depth of 3 to 
20 meters. Some catacombs were 
created under the influence of 
underground waters, as well as by 
people who were looking for stones 
to build the city.

STAROFLOTSKI BARRACKS
Most likely, you have repeatedly 
visited local history museums. 
Many of them may seem of the 
same type and not too interesting, 
but not the Mykolaiv Regional 
Museum of Local History. The 
construction of the museum 
dating back to the 19th century 
is the former Old Staroflotski 
Barracks. And of course, the variety 
of exhibits from different eras, 
cultures and times will not leave 
you indifferent.
Mykolaiv, Naberezhnaya Street, 29

BUG ESTUARY
The Bug Estuary is the bay located 
in the northern part of the Black 
Sea. It is interesting that at first 
everyone considered the estuary to 
be part of the Bug River, therefore, 
this name is indicated in all old 
documents. Getting to the estuary 
is not difficult, the road from 
the city center will take about 30 
minutes by car. You can also use 
public transport.

YACHT CLUB
The oldest on the territory of 
Ukraine, created in 1888, and 
retaining its basic idea. Sailing 
competitions are regularly held 
here, and a specialized children's 
school operates on the basis of the 
club. Also, locals say that you can 
see a beautiful sunset here.
Mykolaiv, Sportivnaya Street, 7

BUSINESS HOTEL “REIKARTZ 
RIVER MYKOLAIV” is located in 
a picturesque and historic corner 
of Mykolaiv on the banks of the 
Southern Bug river.
“Reikartz River Mykolaiv” offers 98 
rooms of different categories.
Bright rooms with river views and 
beautiful sunsets will impress even 
the most sophisticated traveller.
There are two outdoor pools during 
the summer and guests of the hotel 
can use them free of charge. The 
hotel has free parking for 40 cars 
and a functioning electric station 
for electric cars.
There are two venues: restaurant of 
European cuisine "Stargorod" and a 
classic Irish pub "Drunk Patrick".
There are two venues: a restaurant
of European cuisine “Stargorod” 
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REIKARTZ TRAVEL UKRAINE 
RECOMMENDS: TOP UNIQUE 
PLACES IN MYKOLAIV REGION

You can find little-known but 
amazing places in every part of 
Ukraine.

            Pryima tract

Unique in its beauty tract, located 
deep into the woods 2 km from the 
city of Mykolaiv.

             Aktovsky canyon

This is the Ukrainian mini-version 
of the Grand Canyon of Colorado. 
The depth of the picturesque gorge 
reaches 45-50 meters and the area 
is more than 250 hectares.

           Kinburn Spit

A unique continuation of the 
Kinburn Peninsula, the edges of 
which are washed by the Black Sea 
and the waters of the Dnieper-Bug 
gulf.

             Mygia village

Mygia village is popularly called 
the capital of “Ukrainian rafting”. 
Everyone will find a variety of routes 
and incredibly beautiful nature.

1

2

3

4

THE PROGRAM “HEALTH AND TONE”     
AT THE VITAPARK SUNNY PROVENCE 
HOTEL

Offer price starts from UAH 7,300 for 7  
days with full-board dining and health  
program.

The list of services includes:

• Hotel accommodation;

• Free early check-in;

• Three meals a day;

• Wellness procedures;

• SPA procedures;

• Detoxification of the body with mineral

water “Naftusya Zbruchanska”;

• Nordic walking and many other services.

More details:

PACKAGE OF SERVICES “SPA WEEK” AT 
THE REIKARTZ AQUADAR HOTEL

Offer price starts from UAH 10,140 for 7 
days with full-board dining and health 
program.

The list of services includes:

• Hotel accommodation;

• Three meals a day;

• Consultations of specialists;

• SPA procedures;

• Active leisure;

• Group classes with a fitness trainer;

• Unlimited access to the pool, sauna

complex and many other services.

More details:

BUSINESS OR A PLANNED EVENT IN MYKOLAIV 

Get a free consultation from Reikartz Mice's personal manager. Hotel 
“Reikartz River Mykolaiv” offers a variety of services.
Do you want to have a business meeting for 10 people or arrange a 
large-scale event with a banquet for 170 participants?
Reikartz Mice is ready to surprise you — the hotel infrastructure 
includes “Stargorod” restaurant with a summer terrace and “Drunk 
Patrick” pub as well as a meeting room and four conference halls are 
to host your event.
The halls with modern equipment are the best option for effective 
business events.
Do you have questions about choosing the best place? Your personal 
manager in Reikartz Mice will take care of the comfort of each 
guest and full organization of services for your event: transfers, 
accommodation, conference rooms, organization of coffee breaks, 
lunches, banquets and entertainment.

NEW OFFERS FROM HOTELS VITAPARK SUNNY PROVENCE AND 
REIKARTZ AQUADAR
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Грузинська кухня — вона така особлива!      
«Стумарі» — це місце, де кожен може відчути 
себе у Грузії, за гостинним столом, на якому 
смічні страви, ароматні вина та душевні тости 
для дорогих гостей!

31 липня відбулось відкриття двох нових        
закладів родини «Стумарі» у Хмельницькому 
та Рівному, які вже встигли завоювати довіру 
своїх гостей смачними стравами та яскравим, 
інтер’єром.

«Стумарі» в перекладі з грузинського означає 
«гості». Тому всі заклади «Стумарі» створю-
ються максимально затишними, щоб кожен 
гість почувався як вдома!

В ресторанах представлені страви всіх гру-
зинських регіонів, а рецептура максимально       
наближена до оригінальної. 

В меню, як і раніше, традиційні перші й другі 
страви, м'ясні делікатеси, легкі салати, закуски 
та десерти. Для всіх страв використовуються 
тільки справжні грузинські спеції, привезені   
з Грузії.

У «Стумарі» вас зустріне оксамитова зелень 
гірських рівнин, прозорий форелевий плескіт, 
гострота перепадів гірських вершин, сліпу-
че південне сонце і гостинність домашнього     
вогнища. 

Кафе грузинської кухні «Стумарі» 

у місті Рівне 

Для Рівного це перший заклад «Стумарі».          
За день до відкриття місто вже сколихнула          
новина про дегустацію грузинських вин. Со-
мельє мережі, Шевченко Ігор, розповів про 
нову ароматну лінійку сортових грузинських 
вин власного імпорту для мережі «Стумарі».                 
Тому не дивно, що  відкриття, якого так всі               
чекали, було головною подією тижня.

Кафе розташувалося в самому центрі міста        
в    приміщенні готелю Optima, а інтер'єр зібрав 
усі найкращі традиції мережі «Стумарі». З пер-
шого погляду розумієш, що потрапив в сімей-
ний затишний ресторан, а аромати смачних 
страв тільки підсилюють бажання залишитися 
ще на годинку.

У меню можна знайти автентичні грузинські 
страви, рецепти яких передаються з поколін-
ня в покоління. «Стумарі в Рівному» - це смач-
не вино, чарівна музика, неймовірно смачні 
страви та демократична ціна. Грузинські вина 
власного імпорту, апетитні страви й атмосфе-
ра припадуть до душі всім, хто любить Грузію й 
традиційну грузинську кухню.

Старовинні рецепти та запальний 
Грузинський колорит у двох нових містах 

України

м. Рівне, вул. Словацького 9  
       stumaririvne  
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Для хмельницького — це також було перше знайомство з мережею 
«Cтумарі», та ще і яке, адже 31 го липня відбулося відкриття пер-
шого ресторану грузинської кухні

Ми вирішили дізнатися, як пройшло відкриття і чому саме в Хмельницько-
му мережа «Стумарі» відкрила свій перший ресторан у менеджера проєкту  
Владислава Тронова.

Владиславе, це перше відкриття 
ресторану «Стумарі», чому при-
йшла ідея відкриття саме ресто-
рану і чому саме в Хмельницькому?

Компанія давно планувала вийти 
на готельно-ресторанний ринок 
міста Хмельницький, і коли все ж 
вийшла така нагода, то при аналізі, 
ми зрозуміли, що саме цієї концепції 
не вистачає і вона гармонічно впи-
шеться як в місто, так і в майбутній 
готель Reikartz 4* в м. Хмельницький.

Що відрізняє «Стумарі» від ін-
ших грузинських ресторанів?

Для «Стумарі» ми намагаємось 
передати максимальну автентич-
ність, саме для цього майже всі 
шеф-кухарі — грузини, які намага-
ються передати аромати, смаки 
та колорит страв, прискіпливо 
ставляться до якості продуктів,   
з якими працюють.

Яка страва  вважається «стра-
вою-гордістю» ресторану і яку 
обов'язково потрібно спробу-
вати?

Досить важко відокремити якусь 
конкретну страву, адже кухарі  на-
магаються зробити кожну страву 
незабутньою, але відштовхуючись 
від відгуків гостей, можу наголоси-
ти на «Хачапурі Стумарі» з м'яс-
ною начинкою запечений під сиром 
сулугуні.

Важливу роль в Грузії грають 
вина, розкажіть трохи про 
вина в ресторані «Стумарі»

Грузинський ресторан без вина 
— як весілля без нареченої. Саме 
тому  ми досить ретельно стави-
мось до цього питання. Щоб обра-
ти найкращі варіанти, наш шеф 
сомельє відвідав понад двадцяти 
виноробень, зупинившись на трьох 
найкращих. 

Спеціаліст ресторанної справи, Владислав Тронов

м.Хмельницький, вул. Герцена, 10   stumari.kh

Чим запам'яталося відкриття 
ресторану в Хмельницькому?

Відкриття відбулось як справжнє 
грузинське частування: смачними 
стравами, великою кількістю вина, 
а також танцями, адже розважав 
гостей театр грузинського танцю 
"Гамарджоба", який показав не тіль-
ки справжню майстерність танцю, 
а й провів майстер-клас для наших 
дорогих гостей.

На початку літа ми повністю оно-
вили винну карту закладів «Стума-
рі», представлену трьома винороба-
ми: Гіуані, Кімеріоні, Мосмієрі, перші 
дві не представлені на українському 
ринку взагалі, крім наших закладів. 
Хочу виокремити такі вина: Кахурі 
Бурштин (біле вино, яке готуєть-
ся методом червоно вина, внаслідок 
цього воно має більш насичений колір 
та більшу щільність вина, в арома-
тах якого переважають сухофрукти, 
курага) та Сапераві Кверві (червоне 
вино, технологія приготування яко-
го особлива саме для Грузії, воно ви-
тримується в спеціальних глиняних 
глечиках разом з лозою, кісточками 
та шкіркою, які закопані в землю,             
що придає вину більш насичений смак 
та повноту самого вина). Таким чи-
ном ми прагнемо нести та розвива-
ти винну культуру в Україні.

Завітайте до «Стумарі», щоб відчу-
ти справжню гостинність, привіт-
ність і дух Грузії у всьому — обслуго-
вуванні, інтер'єрі, атмосфері й звичайно         
ж — смачній кухні!
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Бізнес-готель «Reikartz Рівер Миколаїв»

Урочище Прийма Актовський каньйон

Кінбурнська коса  Село Мигія

ТОП унікальних місць поблизу Миколаєва

У кожному регіоні України, можна знайти маловідомі та 
дивовижні куточки. Тому туристичний оператор мережі 
Reikartz Travel Ukraine пропонує до вашої уваги підбірку 
унікальних місць Миколаївщини.

УРОЧИЩЕ ПРИЙМА

Урочище Прийма знаходиться глибоко серед лісу за 2 км від міста Миколаїв. Саме тут знаходився 
46 тисяч років тому «мисливський табір» який є найдавнішим поселенням неандертальців. 

АКТОВСЬКИЙ КАНЬЙОН

Не типово для степової місцевості бачити розлогі скелясті валуни. Глибина мальовничої уще-
лини досягає 45-50 метрів а площа більше 250 гектарів. Каньйон вважають єдиним у Європі,  
а за виглядом він нагадує знамениті каньйони Північної Америки.

БІЗНЕС- ПОДІЯ, АБО ПЛАНОВИЙ ЗАХІД У МИКОЛАЄВІ

Миколаїв – затишне місто на півдні України, де мережа готелів Reikartz пропонує вражаюче різ-
номаніття форматів та конференц-залів для проведення Ваших незабутніх заходів.  Мережа пред-
ставлена у Миколаєві готелем «Рейкарц Рівер Миколаїв», який пропонує послуги на будь-який 
смак.  Готель  вдало розташований в центрі історичної частини міста на березі Південного Бугу. 
Бажаєте провести ділову зустріч на 10 осіб чи влаштувати масштабний захід з банкетом на 170 
учасників? 

КІНБУРНСЬКА КОСА

Унікальне продовження Кінбурнського півострову, адже на краю коси  однією ногою ви будете сто-
яти у водах Чорного моря, а іншою у водах Дніпровсько-Бузького лиману. Неймовірна природа, 
дикі пляжі, та відсутність натовпу туристів неодмінно стане довподоби туристам.

СТОЛИЦЯ УКРАЇНСЬКОГО РАФТИГУ

Село Мигія  що знаходиться на заході Миколаївщини, в народі називають столицею україн-
ського рафтингу. Кожен для себе тут знайде різномаїття маршрутів, багату флору та фауну і 
неймовірно красиву природу.

Для організації турів Україною звертайтесь до фахівців Reikartz Travel Ukraine         
+38 067 556 59 02 

                                                                 

Отримуйте безкоштовну консультацію від особистого менеджера 
Reikartz Mice.  За детальною інформацією запрошуємо на офіційний сайт: 

   

Дзвоніть за телефоном: +38 067 238 14 47           

  mice@hg.reikartz.com

Над випуском працювали:
Головний редактор: Мирослава Луцик
Редактор та автор: Богдана Вовчок

Автори: Ірина Калініна, Уляна Алєксєєва, Олеся Сльоза.
Дизайнер: Ольга Веселова

Reikartz Mice готовий дивувати, адже до інфраструктури готелю входить ресторан «Старго-
род» з літньою терасою, паб «Хмільний Патрик», а також переговорна кімната i 4 конфе-
ренц-зали.  Оснащені сучасним обладнанням зали є оптимальним варіантом для проведен-
ня ефективних бізнес-подій. Маєте питання з вибору найкращого місця? Ваш особистий 
менеджер Reikartz  Mice подбає про комфорт кожного гостя та бере  на  себе  повну організа-
цію комплексу послуг з проведення Вашого заходу: трансфери,  проживання,  конференц-за-
ли,  організація  кава-брейків,  обідів, банкетів та розважальної частини.  

uliana.alekseeva@reikartz.com


