REIKARTZ HOTEL DIRECTORY 2019

Любі друзі!

Dear friends!

Мережа готелів Reikartz завжди рада Вам допомогти. Для ділової поїздки або приємного відпочинку, наші готелі забезпечать
Ваше комфортне розміщення і якісний сервіс в найбільших містах і найкрасивіших куточках України. Вибираючи будь-який
з наших готельних брендів, ви отримуєте сервіс європейського рівня з сучасними і затишними номерами, широким набором
послуг. На Вас гарантовано очікує теплий і привітний прийом.

Reikartz acclaimed chain of hotels awaits you. If for business
or pleasure, our hotels are perfectly located in major cities and
some beautiful resort areas. All of our individual brands provide
you with European standardized Hotels: modern & cosy rooms, high
quality services and a warm welcome.

Наша місія — догодити кожному гостю, задовольнити його бажання і приємно здивувати. Щоденна робота над собою та вдосконалення наших послуг — це наш пріоритет. Reikartz завжди
прагне дізнатися потреби наших гостей, прислухаючись до їхніх прохань, своєчасно і професійно реагуючи на вимоги клієнтів. В умовах сучасного ринку життєво важливо бути гнучким
і діяти негайно. Ми будемо й надалі розробляти і впроваджувати
нові послуги і продукти, щоб задовольнити потреби наших гостей, до перевищення їхніх очікувань, здивувавши нашою здатністю передбачати і виконати бажання кожного окремого гостя.

Our mission is to delight and satisfy our guests. We are committed to making a difference every day; continually getting better
to keep us the best. We will strive to understand our client and
guest needs by listening to their requirements and responding
in a competent, accurate and timely fashion. We will design and
deliver our services and products to address their needs. In fact,
we are committed to exceeding their expectations by surprising
them with our ability to anticipate and fulfil their wishes.

Ми — молода компанія, що динамічно розвивається, нам вже вдалося підтвердити свої лідерські амбіції в готельно-ресторанному бізнесі. На 2019 рік визначена стратегія активного
розвитку закордонного сегменту. Вже сьогодні у мережі є 2 готелі в Германії, які знаходяться в курортних районах, 2 готеля
в Швеції. День у день Reikartz продовжує вдосконалювати свої
продукти і послуги, підтверджуючи статус компанії, яка дивиться
в майбутнє. Чекайте на розширення мережі найближчим часом.

As a young and dynamic company, we will be an innovative leader in the hotel industry and will continually improve products
and services. Moreover, we are committed to being a growing company. In 2019, the strategy of active development of the abroad’s
segment was identified. There are 2 hotels in Germany located in the
resort areas, 2 hotels in Sweden in the hotel’s chain Reikartz already
today. Expect for expand the hotel’s chain in the near future.

Запрошую Вас відвідати наш сайт і дізнатися більше про нові
готелі та курорти мережі: reikartz.com

Please visit our website to explore our newest hotels and resorts:
reikartz.com

Ласкаво просимо в Reikartz Hotel Group — ми до Ваших послуг!

Welcome to Reikartz Hotel Group — we are pleased to be at your
service!

Щиро Ваш,
Себастьян Кремер
Виконавчий директор
Національна мережа готелів
Reikartz Hotel Group

Sincerely,
Sebastian Kraemer
Chief Executive Officer
Reikartz Hotel Group
National hotel chain in Ukraine

Географiя
готелiв мережi
Reikartz Collection Hotel — новий бренд
мережі, що об’єднує готелі рівня 4+ зірки
Reikartz Hotels & Resorts — готелі рівня
3-4 зірки

Optima Hotel — готелі рівня 3 зірки
VitaPark — мережа велнес-курортів
у екологічно чистих куточках України

Raziotel — готелі для бізнес-мандрівників,
рівня 3 зірки

ЗАКАРПАТТЯ / ZAKARPATTIA

IВАНО-ФРАНКІВСЬК

РІВНЕ / RIVNE

КРОПИВНИЦЬКИЙ

Reikartz Карпати / Reikartz Karpaty

IVANO-FRANKIVSK

Optima Рівне / Optima Rivne

KROPYVNYTSKYI

Reikartz Поляна / Reikartz Polyana

Reikartz Парк Готель IваноФранківськ / Reikartz Park Hotel

ЛЬВIВ / LVIV

Ivano-Frankivsk

Reikartz Кропивницький
ЧЕРНІГІВ / CHERNIHIV
Reikartz Чернігів / Reikartz Chernihiv
ЧЕРКАСИ / CHERKASY

Reikartz Медіваль Львів
Reikartz Medievale Lviv

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

Reikartz Дворжец Львів

KAMIANETS-PODILSKY

Reikartz Dworzec Lviv

Reikartz Кам’янець-Подільський
Reikartz Kamianets-Podilsky

ПОЧАЇВ / POCHAIV
Reikartz Почаїв / Reikartz Pochaiv
ЯРЕМЧЕ / YAREMCHE
VitaPark Станіславський Яремче
VitaPark Stanislavsky Yaremche

Reikartz Kropyvnytskyi

КИЇВ / KYIV

ВІННИЦЯ / VINNYTSIA
Optima Вінниця / Optima Vinnytsia

Raziotel Marenero Odesa

ПОЛТАВА / POLTAVA

Reikartz Рівер Миколаїв

Hotel Milano by Reikartz Collection

Reikartz Галерея Полтава

Reikartz River Mykolaiv

Hotel Milano by Reikartz Collection

Reikartz Gallery Poltava

КРИВИЙ РІГ / KRYVYI RIH

СУМИ / SUMY

Reikartz Аврора Кривий Ріг

Reikartz Суми / Reikartz Sumy

Reikartz Attache Kyiv

Reikartz Contynent Mykolaiv

VitaPark Борисфен

Raziotel Нікотель Миколаїв

VitaPark Borysfen

Raziotel Nikotel Mykolaiv

Raziotel Київ (вул. Ямська)
Reikartz Житомир

Raziotel Київ (м. Бориспільська)

Reikartz Zhytomyr

Raziotel Kyiv (Boryspilska)

Optima Херсон / Optima Kherson

Raziotel Маренеро Одеса

Reikartz Континент Миколаїв

Raziotel Kyiv (Yamska)

ОДЕСА / ODESA

ХЕРСОН / KHERSON

МИКОЛАЇВ / MYKOLAIV

Reikartz Аташе Київ

ЖИТОМИР / ZHYTOMYR

Optima Черкаси / Optima Cherkasy

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ.
CHERKASY REGION
VitaPark Аквадар / VitaPark Aquadar

ЗАПОРІЖЖЯ / ZAPORIZHIA
Reikartz Запоріжжя

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

Reikartz Zaporizhia
ДНІПРО / DNIPRO

ХАРКІВ / KHARKIV
Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

КРЕМЕНЧУК / KREMENCHUK

Reikartz Дніпро / Reikartz Dnipro

МАРІУПОЛЬ / MARIUPOL

Reikartz Кременчук

Reikartz Collection Дніпро
Reikartz Collection Dnipro

Reikartz Маріуполь

Reikartz Kremenchuk

Reikartz Mariupol

Програми лояльності Reikartz
Reikartz Club
Для постійних гостей компанії Reikartz!
Власникам карток Reikartz Club перераховуються у вигляді бонусів на карту від 10 до 20% суми проживання у готелях-учасниках програми. Бонуси нараховуються у разі
проживання за базовим тарифом, без урахування корпоративних тарифів. Бонуси нараховуються за номер в якому
проживає гість. Карта має строк дії 15 місяців з моменту останнього використання. 1 бонус = 1 гривня
Накопиченими бонусами можна розрахуватися за будь-які
послуги мережі Reikartz Hotel Group — від вечері у ресторані
та оренди сауни, до номеру будь-якої категорії, за вийнятком оплати туристичного збору та підакцизних товарів

Priority Guest
Для корпоративних гостейкомпанії
Reikartz Hotel Group!
⥵⥵ Надання номера категорії вище, ніж категорія заброньованого номера, за вартістю заброньованого
номера в день заїзду гостя

⥵⥵ Надання раннього заїзду або пізнього виїзду
без додаткової плати (для власників карток Gold)
в день заїзду гостя

⥵⥵ Надання стандартних послуг пральні (одна річ
за одну добу проживання) зі знижкою 50% для власників карт Silverі безкоштовно для власників карток
Gold

⥵⥵ Знижки на продукцію міні-бару та на все меню ресторану від 10 до 20%

Corporate Guest
Для співробітників компаній, які самостійно
бронюють номери та оплачують
проживання при заїзді!
Ваші переваги з картою Reikartz Corporate Guest*:

⥵⥵ Знижка на проживання
⥵⥵ 20% знижки на послуги бару та міні-бару
⥵⥵ Безкоштовна вечеря у подарунок за кожну добу проживання у бізнес-готелях мережі

⥵⥵ Швидке та зручне онлайн-бронювання на сайті Reikartz
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*Картка може бути оформлена у разі 5-ти чекінів (поселень)
у готелі мережі. Гість не може скористатися привілеями карти Reikartz Corporate Guest, у разі бронювання через ADS
або GDS системи (Expedia, Booking.com і т.д.), а також через
туристичних агентів і туроператорів
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Об’єднує готелі рівня 3+ і 4 зірки, розташовані у великих містах і привабливих курортах України. Кожен готель мережі
вирізняється високим рівнем комфорту і сервісу, відповідністю європейським стандартам обслуговування, а також теплим і уважним ставленням до гостей.
Incorporates 3+ and 4 star hotels located in major cities
and resorts throughout Ukraine. Each hotel within the chain
is notable for its high level of comfort and guest care, as well
as for warm and welcoming attitude to visitors, with the highest
standards of service being provided.

Reikartz
Дніпро

Готель «Reikartz Дніпро» знаходиться в діловому районі центру міста. В безпосередній близькості
від готелю розташована Троїцька церква, мальовнича набережна Дніпра, відома арт-галерея «ВанГог»,
а також, популярний останнім часом, театр «Крик».
Вдале розташування дозволяє швидко дістатися залізничного вокзалу та аеропорту.

The Reikartz Dnipro hotel is located in the business
center of the city. In close proximity to the hotel is the
Holy Trinity Church, the picturesque banks of the River
Dnipro, the famous Van Gogh Gallery and the popular
Kryk Theater. The convenient location allows easy access to the railway station and airport.

Готель за правом можна назвати кращим в місті серед «4 зірок» не тільки дякуючи сучасним номерам,
просторим залам і європейській комплектації, а також через традиційно високий рівень сервісу, комфорту та затишку мережі Reikartz.

The Reikartz Dnipro is deservedly regarded as the best
4 star hotel in the city, and this is not only dueto its
modern rooms, spacious halls and European equipment, but also due to consistently high-quality services, the additional level of comfort and the feeling of
coziness provided by the Reikartz chain.

вул. Троїцька, 12А, Дніпро, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 056 790 74 00

12A Troyitska St., Dnipro, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 056 790 74 00
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www.reikartz.com

Reikartz
Dnipro
ПОСЛУГИ

SERVICES

«Reikartz Дніпро» пропонує своїм гостям не тільки сучасні та затишні номери, а й весь спектр послуг, необхідних
в бізнес подорожі. Персонал готелю забезпечить трансфер, забронює квитки, організує ділові та світські заходи. В готелі є два багатофункціональні конференц-зали.
Також є власний тренажерний зал з біговою доріжкою,
велотренажером та стіновими тренажерами. Розташування в історичній частині міста, біля головних історичних пам’яток, на тихій вулиці. До послуг гостей готелю
ресторан з вишуканим і лаконічним дизайном, який поєднує в собі страви європейської та української кухні.

The Reikartz Dnipro offers not only modern and comfortable rooms, but also the full range of services required by
business travelers. Our staff will be happy to provide transfer services, to book tickets and organize business and social events for hotel guests. The hotel features two multipurpose conference halls. It also has its own gym equipped
with a treadmill, exercise bike and wall-mounted gym and
fitness equipment. Location in the historic part of the city,
near the main historical monuments, in a quiet street. The
hotel has a restaurant with refined and laconic design,
which combines dishes of European and Ukrainian cuisine.

Ресторан: 07:00–23:00
Лобі-бар: цілодобово

Restaurant: 07:00–23:00
Lobby bar: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Wi-Fi

Reikartz Hotel Directory 2019

84
2
3
15
Free

Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking
Пральня / Laundry
Фітнес-зал / Fitness studio

1
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Reikartz

Житомир

Житомир — невелике місто, що володіє величезною
історичною спадщиною, ознайомитися з яким буде
цікаво туристам і гостям міста. Готель «Reikartz Житомир» — єдиний в місті готель європейського рівня
«4 зірки», виконаний у стилі класичної західноєвропейської архітектури кінця 19 — початку 20 століття.
Він розташований всього в декількох кроках від Соборної площі, в оточенні древніх історичних пам’яток Житомира: кафедрального собору Святої Софії
18 століття, краєзнавчого музею, якому більше ніж
150 років, а також, Хрестовоздвиженської церкви.

Zhytomyr is a small city with a great historical heritage
which is of interest to both tourists and visitors to the
city. The Reikartz Zhytomyr is the only four-star hotel
in the city. The hotel building imitates the West-European architecture of the late 19th/early 20th century.
It is just a few minutes’ walk from Soborna Square surrounded by historic buildings, namely the 18th century Cathedral of Saint Sophia, the local history museum built more than 150 years ago, and the Exaltation
of the Holy Cross Church.

площа Замкова, 5/8, Житомир, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 041 255 89 10

5/8 Zamkova Square, Zhytomyr, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 041 255 89 10
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www.reikartz.com

Reikartz

Zhytomyr
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Reikartz Житомир» пропонує гостям 62 сучасних
номери, 2 конференц-зали, ресторан італійської кухні
«Primavera», лобі-бар, паркування, а також стандартний
для мережі Reikartz набір послуг: Wi-Fi, обслуговування
номерів, сніданок по системі «шведський стіл», трансфер.
На першому поверсі готелю розташована невелика затишна кав’ярня «Perfect Coffee», оформлена у стилі ретро.

The Reikartz Zhytomyr offers guests 62 modern rooms,
2 conference halls, the Italian-cuisine restaurant Primavera, a lobby bar and a parking area. Also available is a set of
services provided as standard by the Reikartz chain: Wi-Fi,
room service, buffet breakfast and transfer service. On the
first floor of the hotel there is a handsome coffee shop Perfect Coffee decorated in retro style.

Ресторан італійської кухні Primavera, розрахований
на 85 місць. В меню ресторану представлені традиційні
італійські страви, а також страви інтернаціональної кухні.

The Italian restaurant, Primavera, is located on the first
floor and has a capacity of up to 85 people. It serves a variety of Italian and international dishes.

«Primavera»: 07:00–23:00
«Perfect Coffee»: 10:00–22:00

Primavera: 07:00–23:00
Perfect Coffee: 10:00–22:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Wi-Fi

Reikartz Hotel Directory 2019

62
2
4
Free

Ресторан / Restaurant
Кав’ярня / Cafe
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

1
1
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Reikartz

Запоріжжя

Готель «Reikartz Запоріжжя» — це атмосфера європейського комфорту і сервісу. Сучасний готель, який ідеально підходить як для людей, подорожуючих у ділових справах, так і для відпочиваючих. Він зручно
розташований в мальовничому місці на березі Дніпра,
неподалік від центру міста, поблизу острова Хортиця
та виставкового центру «Козак-палац».
Готель містить 69 затишних комфортабельних та стильно обставлених номерів. Сучасний багатофункціональний конференц-зал робить готель ідеальним вибором
для проведення заходів і конференцій.

пр-т Маяковського, 19, Запоріжжя, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 061 228 44 90
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The Reikartz Zaporizhia hotel is designed to offer the
highest level of comfort and service. It is ideal for both
business and leisure travelers alike. It is conveniently
located in the city center, in a picturesque setting beside the River Dnipro near the island of Khortytsia and
the Kozak-Palats Exhibition Center.

Reikartz

Zaporizhia
ПОСЛУГИ

SERVICES

Номерний фонд готелю складається з 69 номерів. Інфраструктура «Reikartz Запоріжжя» включає конференц-зал
на 80 місць, відкритий басейн і дитячу зону з м’яким
лабіринтом і басейном в літню пору, обладнаний літній майданчик на 200 місць і відомий в місті гриль-бар
«Рів’єра». Готель також надає послуги трансферу, паркування, обслуговування номерів, послуги пральні.

The Reikartz Zaporizhia offers guests 69 rooms. The hotel
incorporates an 80 capacity conference hall, an outdoor
swimming pool, a children’s play area with a soft maze and
a summer swimming pool. There is also an outdoor dining
area for 200 people and a popular bar and grill, Riviera. The
hotel also provides transfer services, parking, room service
and laundry services.

«Рів’єра»: 07:00–23:00
В літній час працює цілодобово

Riviera: 07:00–23:00
24 hours a day in the summer

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / Restaurant
Wi-Fi

69
1
9
18
1
Free

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry
Літній басейн / Summer swimming pool
Дитячий басейн / Children’s pool
Дитячий лабіринт / Children’s maze
Літній майданчик / Outdoor dining area

The hotel offers guests 69 cozy and comfortable rooms
that are stylishly furnished. The newly furnished stateof-the-art conference hall makes the hotel an ideal
venue for conferences and all types of events.

19 Mayakovskogo Ave., Zaporizhia, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 061 228 44 90

www.reikartz.com

Reikartz Hotel Directory 2019
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Reikartz

Парк Готель Івано-Франківськ

Готель «Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ» —
це поєднання якості, комфорту та зручності, тому перебування в цьому готелі дійсно буде незабутнім
і приємним. Вдале місце розташування є ще однією
перевагою. Поряд знаходиться міське озеро та центральний парк — одна з найкращих зон відпочинку
у всьому місті. Готель позиціонує себе як місце відпочинку для всієї сім’ї. І саме тому в пріоритетах своєї діяльності та існування створив комфортні умови перебування для батьків та їх малюків, аби в той
час, коли дорослі насолоджуються кухнею і розмовами, діти могли також не нудитися, а цікаво проводити свій час

The Reikartz Park Hotel Ivano-Frankivsk offers a unique
combination of quality, comfort and convenience that
will make your stay here enjoyable and truly unforgettable. Our perfect location is another advantage. Nearby there is a city lake and Central Park, which is one of
the best recreation areas in Ivano-Frankivsk. The hotel
positions itself as a holiday destination for the whole
family. It is for this reason that its priorities include creating lasting memories for both parents and their children so that they can have fun in their own way, with
adults enjoying food and company, and their offspring
spending time playing games.

вул. Мазепи, 146, Івано-Франківськ, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0342 59 55 95

146 Mazepy St., Ivano-Frankivsk, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0342 59 55 95
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Reikartz

Park Hotel Ivano-Frankivsk
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує 78 сучасних номерів, які підкреслюють
свою особливість інноваціями та зможуть задовольнити
смаки найвибагливіших гостей, ресторан європейської
та української кухні з вишуканим VIP-залом та літньою
терасою, стильний гриль-бар «Ранчо», конференц-зал
та сучасний дитячий майданчик. Висококваліфікований
персонал закладу надасть професійну підтримку і гарантує проведення різноманітних заходів (банкет, фуршет, корпоративна вечірка) на високому рівні. Надають
послуги пральні, паркувальні місця, прокат велосипедів.

The hotel offers 78 modern rooms characterized by innovation and capable of satisfying the tastes of the most fastidious. There is also a restaurant offering a variety of European and Ukrainian dishes, an exquisite VIP lounge, an
outdoor terrace, a stylish a bar and grill called The Rancho,
a conference hall and a modern children’s playground. Our
highly qualified staff are on hand to provide professional
support in delivering various events (banquets, buffet dinners, corporate parties) to the highest standard. Laundry
services, parking spaces and bicycle hire are also available.

Ресторан: 07:00–23:00
«Ранчо»: 15:00–01:00

Restaurant: 07:00–23:00
Rancho: 15:00–01:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
Гриль-бар / Bar and Grill
Wi-Fi
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78
2
3,5
1
1
Free

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry
Дитячий майданчик / Children’s playground
Фітнес-зал / Fitness studio
Фінська сауна / Finnish sauna
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Reikartz

Кам’янець-Подільський

Готель «Reikartz Кам’янець-Подільський» зручно розташований у відновленому старовинному особняку,
в історичному центрі міста. Поруч знаходиться Ратуша — польський магістрат, пам’ятник архітектури
XVI століття, а до знаменитої старої фортеці — символу міста можна дійти пішки всього за п’ять хвилин.
Корисну інформацію про місто можна дізнатися в туристичному центрі, розташованому в будівлі готелю. Щозими на базі готелю відкривається найбільша
на Поділлі «Новорічна Резиденція» Святого Миколая
та Діда Мороза.

The Reikartz Kamyanets-Podilskyi hotel is a magnificent ancient mansion conveniently located in the historic core of the city center. Within close proximity is
City Hall, a Polish magistrates building of the 16th century. And the famous castle — the symbol of the city
is only a 5 minute walk from the Reikartz KamyanetsPodilskyi. The hotel building accommodates a tourist
information center that provides useful information
about the city. Each winter the hotel becomes the largest residence of St. Nicholas nd Ded Moroz (Grandfather Frost) in Podolia.

У розпорядженні гостей 37 сучасних номерів, чудовий ресторан та затишна кав’ярня.

The hotel offers guests 37 modern rooms, a fine restaurant and a cozy coffee shop.

вул. Старобульварна, 2, Кам’янець-Подільський,
Хмельницька область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 038 499 16 35, +38 067 380 76 88

2 Starobulvarna St., Kamyanets-Podilskyi,
Khmelnitsky region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 038 499 16 35, +38 067 380 76 88
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Reikartz

Kamyanets-Podilskyi
ПОСЛУГИ

SERVICES

До послуг гостей готелю ресторан італійської та української куxні «Primavera», кав’ярня «Podillia Coffee», літні майданчики і лаунж-бар. У готелі доступні послуги дитячої кімнати, інфо-центр, паркування, конференц-зал.
СПА-центр пропонує: джакузі, солярій, гідромасаж і сауну. Лаунж-бар «Андеграунд», який знаходиться у старовинних підвалах готелю XVII століття, пропонує італійську, подільську та західноукраїнську кухні, алкогольні
та безалкогольні напої, коктейльну карту.

The hotel’s Primavera restaurant serves the finest selection of
Italian and Ukrainian dishes. There is also a coffee shop called
Podillia Coffee, outdoor dining areas and a lounge bar. Further, the hotel has a children’s playroom, information center,
parking area and conference hall. The hotel’s Spa Center offers a Jacuzzi, sauna, solarium and hydromassage services.
The lounge bar Underground located in the 17th century cellars of the Reikartz Kamyanets-Podilskyi hotel serves Italian,
Podolian and western Ukrainian cuisine, as wellas alcoholic
and non-alcoholic beverages, including cocktails.

«Primavera»: 08:00–24:00
«Podillia Coffee» та «Андеграунд»: цілодобово

Primavera: 08:00–24:00
Podillia Coffee and Underground: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / Restaurant
Кав’ярня / бар / Coffee shop / bar
Wi-Fi
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37
1
2,5
18
2
1
Free

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Літній майданчик / Outdoor dining area
Дитяча кімната / Children’s playroom
Танцювальна зала / Dance room
Інфо-центр / Information center
СПА-центр, солярій / Spa Center, solarium
Сауна / Sauna
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Reikartz
Карпати

Reikartz
Carpaty
ПОСЛУГИ

SERVICES

На території готелю розташований тир для стрільби з арбалета та пістолета, пункт прокату велосипедів, інвентарю для скандинавської ходи. Для дітей обладнані ігрові
майданчики, кімнати з настільними і відеоіграми. Також
є дитяча анімація, яка планується на кожен день. Головною перевагою готелю є басейн з «морською» водою,
який відкритий круглий рік. Є власний СПА-центр. Персонал допоможе організувати трансфер.

The hotel features a crossbow and pistol shooting gallery, bike hire and a hire center for Nordic walking equipment. The Reikartz Karpaty has well-equipped playgrounds
for children, as well as entertainment rooms with board
and video games. Our children’s entertainment program
is planned on a daily basis. The main advantage of the hotel is its sea-water swimming pool available all year round.
The Reikartz Carpaty boasts its own Spa Center. Our staff
will be happy to provide transfer services.

Щодня в залі ресторану для гостей готелю сервірується сніданок, обід і вечеря по системі «шведський стіл»,
є дитяче меню.

Ресторан: 08:30–23:00
Бар: цілодобово

Готель «Reikartz Карпати» розташований в одному
з найбільш мальовничих куточків Східних Карпат —
в селищі Жденієво, біля підніжжя Бескидського хребта. Вдалині від метушні і турбот тут на Вас чекають
гірські масиви, цілюще повітря і різноманітні можливості для пригодницького туризму. Готель «Reikartz
Карпати» знаходиться всього лише у 100 метрах від гірськолижного бугельного підйомника.
У теплу пору року організовуються велотури та походи в гори. Можливе замовлення групових та індивідуальних екскурсій по Закарпаттю (замки, природні заповідники).

вул. Шевченка, 257, смт. Жденієво, Воловецький район,
Закарпатська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 031 242 40 50
20

The Reikartz Carpaty hotel is situated in one of the
most picturesque locations in the Eastern Carpathians, in the village of Zdeniyevo at the foot of the Eastern Beskids. Magnificent mountain ranges, healthy and
salubrious air, as well as an unparalleled range of adventure tourism opportunities offer a great chance to
get away from the hustle and bustle of modern life. The
Reikartz Carpaty is approximately 100 meters away
from the nearest ski lift.

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
Wi-Fi

The hotel restaurant serves a buffet breakfast, dinner
and supper on a daily basis. A special children’s menu is also available.
Restaurant: 08:30–23:00
Bar: 24 hours

56
1
24
1
Free

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Wellness-комплекс / Wellness-комплекс
Басейн / Swimming pool
Дитячий лабіринт / Children’s maze

The hotel can also offer cycling tours and mountain
hiking in warmer months. It is possible to buy guided
group and individual tours of Transcarpathia (castles,
national parks).
257 Shevchenko St., Zdeniyevo,
Volovets District, Zakarpattia region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 031 242 40 50
www.reikartz.com
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Reikartz
Поляна

Готель «Reikartz Поляна» розташований в мальовничій долині річки Пиня, яка знаходиться в Свалявській
улоговині (передгір’я Українських Карпат). Готель
знаходиться на території популярного закарпатського бальнеологічного курорту Поляна на висоті
320 метрів над рівнем моря. Медичний центр курорту пропонує різні програми лікування та оздоровлення, засновані на бальнеології та грязелікування.
Особливість готелю — мінеральна вода Поляна квасова. В розпорядженні гостей 50 сучасних номерів,
чудовий ресторан та СПА-центр.

The Reikartz Polyana is nestled in the picturesque valley of the River Pynia located in the Svalyava basin (in
the foothills of the Ukrainian Carpathians). The hotel is
situated in the popular spa resort village of Polyana, at
320 meters above sea level. The resort’s medical center offers various health improvement and rehabilitation programs based on spa and mud treatments. The
Reikartz Polyana has a source of natural mineral water known as ”Poliana Kvasova”. The hotel offers guests
50 modern rooms, a fine restaurant and a Spa center.

вул. Європейська, 25, Поляна, Свалявський район,
Закарпатська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 031 242 40 57

25 Yevropeyska St., Polyana, Svalyava District,
Zakarpattia region , Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 031 242 40 57
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Reikartz
Polyana
ПОСЛУГИ

SERVICES

В готелі розташований сучасний СПА-центр, до складу якого входить: масажний і косметологічний кабінети, стоунтерапія, кабінет манікюру, а також фітнес-зона
з критим басейном і сауною. Для дітей обладнана ігрова кімната, дитячий майданчик і літній басейн. Цілий рік
працюють аніматори. Для активного відпочинку готель
«Reikartz Поляна» пропонує тренажерний зал, гірськолижні траси, екскурсійні маршрути, походи у гори з провідником (5 маршрутів різної складності). Готель також
надає послуги трансферу, паркування, обслуговування
номерів.

The hotel has a modern Spa center, which includes massage and beauty parlors, a stone therapy room, a manicure room and a fitness area with an indoor swimming pool
and sauna. Children can enjoy a playroom, playground and
outdoor swimming pool. Children’s entertainers are available all year round. For those who enjoy active recreation,
there is a gym, ski runs, sightseeing tours, mountain hiking trails and guide services (5 routes of varying complexity). The hotel also provides transfer services, parking and
room service.

Ресторан: 08:30–22:00
Фіто-бар: 11:00–22:00

Restaurant: 08:30–22:00
Phyto-bar: 11:00–22:00

Номери / Rooms
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Wi-Fi
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50
10
1

Free

Фітнес-зал / Fitness studio
Сауна / Sauna
Басейн / Swimming pool
СПА та оздоровчий центр / Spa and health center
Кабінет манікюру / Manicure room
Дитяча кімната / Children’s playroom
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Reikartz

Аташе Київ

Бізнес-готель «Reikartz Аташе Київ» розташований
в сучасному житловому комплексі «Дипломат Хол»
в центрі Києва, в пішій доступності від Центрального залізничного вокзалу, станцій метро «Вокзальна»,
«Університет», «Палац Спорту».

The Reikartz Attache Kyiv is a business hotel located
within the elite residential complex Diplomat Hall in
the very center of Kyiv, in close proximity to the Central
Railway Station and to the following metro stations:
Vokzalna, Universytet and Palaсе Sporty.

Поряд з готелем знаходиться ботанічний сад ім. А. Фоміна, бізнес-центри «Євразія» і «101 Tower». Також
поблизу знаходяться безліч кафе, ресторанів європейської, української, східної кухні.

Also within the vicinity are the A. Fomin Botanical Garden as well as the Eurasia and 101 Tower business centers. The hotel is surrounded by numerous cafes and
European, Ukrainian and Oriental restaurants.

Готель розрахований як на гостей, які приїжджають
в місто у справах бізнесу, так і на туристів, які відвідують пам’ятки регіону.

The hotel is ideal for both business and leisure travelers who wish to visit local sights and places of interest.

вул. Жилянська, 59, Київ, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 044 501 77 00, +38 067 656 13 36

59 Zhilyanskaya St., Kyiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 044 501 77 00, +38 067 656 13 36
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Reikartz

Attache Kyiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Reikartz Аташе Київ» пропонує гостям 19 номерів
категорії «Суперіор» та 1 номер категорії «Люкс». Номери
відрізняються оформленням стелі і кольорами. «Континентальний сніданок» та Wi-Fi входять у вартість номера. За додаткову вартість: трансфер, паркування, прасування/хімчистка. Безкоштовно: сніданок, wake up call,
надання прасувальної дошки і праски.

The Reikartz Attache Kyiv offers guests 19 Superior rooms
and one Suite. The rooms differ in color and ceiling decor.
A continental breakfast and Wi-Fi are included in the room
rate. Transfer services, parking, ironing and dry cleaning are
available at an additional charge. Breakfast, a wakeup call,
an ironing board and iron are available for free.

Свого ресторану немає, але є кафе-партнер «Valletta», він
знаходиться на другому поверсі в будівлі «Дипломат Хол».

The hotel does not have its own restaurant, but there is a
partner cafe Valletta, on the second floor of the Diplomat
Hall building.

Сніданок сервірується щоденно:
ПН–ПТ з 07:30–10:30, СБ–НД з 08:00–11:00

Breakfast is served daily:
Mon. to Fri. from 07:30–10:30; Sat. & Sun. from 08:00–11:00

Номери / Rooms
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт Бориспіль (км) / Boryspil Airport (km)
Аеропорт Жуляни (км) / Zhuliany Airport (km)
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20
1
34
6

Wi-Fi
Паркування / Parking
Пральня / Laundry
Обслуговування номерів / Room service
з 11:00–22:00 / from 11:00–22:00

Free
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Reikartz

Кременчук

Reikartz

Kremenchuk
ПОСЛУГИ

SERVICES

До послуг гостей 30 номерів різних категорій. Готель
«Reikartz Кременчук» надає послуги конференц-залу на
50 місць з усім необхідним обладнанням, кава-паузами,
комплексними обідами. Крім того, в готелі є власна парковка, а також Wi-Fi.

In the hotel there are 30 rooms of various types available
for guests. The Reikartz Kremenchuk hotel offers a conference hall catering for up to 50 people, equipped with all
necessary equipment. Coffee breaks and lunches are also
provided. In addition, the hotel has its own parking area, as
well as Wi-Fi.

Щоранку у ресторані сервіруються сніданки по системі «шведський стіл», які входять у вартість проживання.
У меню ресторану різні страви європейської кухні.

Сніданок сервірується щоденно:
ПН–ПТ з 07:00–10:00, СБ–НД з 08:00–11:00

«Reikartz Кременчук» розташований у самому серці
міста та одночасно у тихому районі, що є його перевагою. Тепле і уважне ставлення, високий рівень комфорту і сервісу буде приємним додатком для гостей.
У кількох хвилинах від готелю торгові та бізнес-центри «Галактика» та «Мега», кафе, ресторани, кінотеатри, банки і головні визначні пам’ятки міста, а саме: найкрасивіша набережна Кременчука та відомий
Кременчуцький міст.

The Reikartz Kremenchuk is located in the very center
of the city, which is an advantage because this is the
quietest area in Kremenchuk. The mindful and attentive attitude staff has towards guests, along with the
high level of comfort and guest care, will be a pleasant
addition. There are a variety of cafes, restaurants, cinemas, banks, shopping and business centers (Galaktyka and Mega) within a few minutes walk from the hotel.
Also within close proximity are the city’s main attractions, namely the picturesque Kremenchuk embankment and the famous Kremenchuk bridge.

вул. Івана Мазепи, 15, Кременчук,
Полтавська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 05366 3 71 79, +38 0536 74 02 95

15 Ivana Mazepy St., Kremenchuk,
Poltava region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 05366 3 71 79, +38 0536 74 02 95
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Номери / Rooms
Вокзал (км) / Railway station (km)
Wi-Fi
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Every morning, the restaurant serves a buffet breakfast included in the room rate. Its menu offers a variety of European dishes.

Breakfast is served daily:
Mon. to Fri. from 07:00–10:00, Sat. & Sun. from 08:00–11:00

30
1,7
Free

Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking

1
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Reikartz

Аврора Кривий Ріг

Бізнес-готель «Reikartz Аврора Кривий Ріг» розташований в географічному центрі Кривого Рогу, унікального міста з «залізним» характером, на 95 кварталі і визнаний одним з найкращих готелів міста.
Готель пропонує 70 номерів та запрошує скористатися послугами: елегантного ресторану, конференц-залів і переговорної кімнати. А також багатофункціональним спортивним комплексом для відновлення
організму після трудового дня. Бізнес-готель має
гарне, унікальне для Кривого Рогу архітектурне рішення — будівля атріумного типу з розкішним зимовим садом у холі.

The Reikartz Aurora Kryvyi Rih is a business hotel located in the central area of the city Quarter 95 distinguished by its unique ”iron” character. It is deservedly regarded as one of the best hotels in the city.
The hotel offers 70 rooms and a range of services available in its elegant restaurant, conference halls and
meeting room. In addition, it provides multi-purpose
sports facilities that will help restore strength after a
hard day. This business hotel is designed as an atrium
building, which is a unique architectural approach in
Kryvyi Rih. It boasts a luxurious winter garden located in the lobby.

пр-т Металургів, 40, Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 056 404 08 08

40 Metalurgiv Ave., Kryvyi Rih,
Dnipropetrovsk region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 056 404 08 08
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Reikartz

Aurora Kryvyi Rih
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує своїм гостям організацію трансфера,
бюро перекладів, сучасний СПА-фітнес-центр зі студією масажу, салоном краси, сауною, хамамом, басейном,
а також тренажерний та кардіо зали. За бажанням гостей
готель має можливість організувати екскурсії в найглибший діючий кар’єр Європи, який є не тільки промисловим об’єктом, але ще й чудовою архітектурною спорудою
з мальовничими відвалами, що нагадують гори і глибокими, що захоплюють дух, воронками.

The hotel provides transfer services and has its own translation agency, modern Spa and fitness facilities, massage
studio, beauty salon, sauna, hamam, swimming pool, gym
and cardio room. Upon request, the hotel will organize trips
to Europe’s deepest operating iron ore quarry, which is not
only an industrial site, but is also a remarkable sight with
picturesque heaps of stones resembling mountains and
deep breathtaking craters.

Класичний ресторан «Аврора», літня тераса та банкетна
зала «Прем’єр Хол». Місцева та європейська кухня.

Aurora is a classic restaurant. There is an outdoor terrace
and a banquet hall Premier Hall. The menu offers a variety
of Ukrainian and European dishes.

Ресторан: цілодобово

Restaurant: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторани / Restaurants
Wi-Fi
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70
4
7
26
3
Free

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Басейн / Swimming pool
Фітнес-зал / Fitness studio
СПА та сауна / Spa and sauna
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Reikartz

Кропивницький

Розташований в зеленому куточку центру міста, готель «Reikartz Кропивницький» стане відмінним вибором для ділового заходу, на якому будуть присутні гості з різних міст Центральної України. Спокійна
та розмірена атмосфера цього затишного міста допоможе залишити позаду стрес від великих центрів
та налаштуватися на позитивний ритм плідної роботи.

Located in the green area of the city center, the Reikartz
Kropyvnytskyi represents the ideal venue in central
Ukraine to host a variety of business events. The calm
and measured atmosphere of this cozy city will help
escape the stress of big city life and establish a positive rhythm of work.

вул. В. Чорновола, 1-Д, Кропивницький, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0522 30 50 90

1-D V. Chornovola St., Kropyvnytskyi, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0522 30 50 90
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Reikartz

Kropyvnytskyi
ПОСЛУГИ

SERVICES

Бізнес-готель «Reikartz Кропивницький» пропонує 63 сучасних номери, ресторан української та європейської
кухні, багатофункціональний конференц-зал на 50 гостей. Також надає послуги трансферу, паркування, обслуговування номерів, кожного ранку сервірується сніданок по системі «шведський стіл», що входить у вартість
проживання. До послуг гостей ресторан готелю з українською та європейською кухнею, розташований на цокольному поверсі. Лобі-бар пропонує: легкі закуски, алкогольні та безалкогольні напої.

The Reikartz Kropyvnytskyi offers 63 modern rooms, a
restaurant serving Ukrainian and European dishes, and
a multi-purpose conference hall for 50 people. The hotel
also provides transfer services, parking and room service.
Every morning, the restaurant serves a buffet breakfast included in the room rate.

Ресторан: 07:00–23:00
Лобі-бар: цілодобово

Restaurant: 07:00–23:00
Lobby bar: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
Wi-Fi
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63
1
2
1
Free

On the ground floor of the hotel there is a restaurant offering a variety of Ukrainian and European dishes. The lobby
bar offers light snacks, soft drinks and alcoholic beverages.

Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry
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Reikartz

Дворжец Львів

Готель «Reikartz Дворжец Львів» знаходиться недалеко від центру міста, поряд з центральним вокзалом. Поруч знаходиться дивовижний костьол Святої Ельжбети та головна греко-католицька святиня
України — Собор Святого Юра. До послуг гостей
52 стильних номери, обладнаних всім необхідним
для повноцінного відпочинку, а також вишуканий
ресторан з меню європейської кухні.

The Reikartz Dworzec Lviv is located near the city center, in the vicinity of the central railway station. Nearby are the magnificent Roman Catholic Church of
St. Elisabeth and St. George’s Cathedral, the main sacred place for Greek Catholics in Ukraine. The hotel offers 52 stylish rooms equipped with everything to make
your stay complete. There is also a fine restaurant serving a variety of European dishes.

вул. Городоцька, 107, Львів, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 032 242 51 26

107 Gorodotska St., Lviv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 032 242 51 26
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Reikartz

Dworzec Lviv
ПОСЛУГИ

SERVICES

На гостей готелю «Reikartz Дворжец Львів» чекає Кафе
грузинскої кухні «Стумарі», бар, літня тераса у внутрішньому дворику, «фінська» сауна з невеликим басейном з
холодною контрастною водою. Для ділових заходів обладнані два сучасних конференц-зали на 90 і 130 гостей,
один з яких ідеально підходить для організації банкетів.
Також надають послуги трансферу, паркування, обслуговування номерів, сніданок по системі «шведський стіл»,
бізнес-ланчі, комплексне харчування, фуршети, бенкети,
кейтеринг.

The Reikartz Dworzec Lviv features a «Stumari» Georgian
cuisine cafе, a bar, an outdoor terrace in the inner courtyard, and a Finnish sauna with a small pool filled with cold
water to offer a contrast of temperatures. In addition, there
are two modern conference halls for 90 and 120 people,
one of them being ideal for banquets. Also available are
transfer services, parking, room service, buffet breakfasts,
business lunches, full meals, buffet dinners, banquets, and
catering services.

Сніданок сервірується щоденно: 07:00–10:00,
у вихідні: 08:00-11:00

Breakfast is served daily: 08:00–11:00,
weekends 08:00-11:00

«Стумарі»: 11:00–23:00

«Stumari»: 11:00–23:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / Restaurant
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52
2
1
5
1

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Сауна з басейном / Sauna with swimming pool

Free
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Reikartz

Медiваль Львiв

Готель «Reikartz Медіваль Львів» розташований в декількох хвилинах ходи від самого серця історичного
Львова — Площі Ринок. Поруч знаходяться такі визначні пам’ятки, як відома Львівська Ратуша, Костьол
Ієзуїтів, чарівний Оперний театр, Домініканський монастир та Вірменський кафедральний собор. Готель
займає старовинну будівлю на вулиці Друкарська,
яка в 17 столітті носила назву «Дорога за оленем».

The Reikartz Medievale Lviv hotel is just a few minutes’
walk from Rynok Square, the heart of the city’s historic core. Nearby are several tourist attractions such as
the Lviv City Hall, the Jesuit Church, the Opera House,
the Dominican Monastery, and the Armenian Cathedral of the Assumption. The hotel occupies a historic
building located on Drukarska Street, which back in the
17th century was called ‘Road behind the Deer’.

«Reikartz Медіваль Львів» пропонує 38 номерів з інтер’єрами, оформленими в старовинному європейському стилі.

The Reikartz Medievale Lviv offers 38 rooms decorated
in the old European style.

вул. Друкарская, 9, Львів, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 032 242 51 33

9 Drukarska St., Lviv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 032 242 51 33
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Reikartz

Medievale Lviv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Гостям готелю пропонується широкий спектр послуг
від трансферу до організації екскурсійних програм по
Львову і області. Надають послуги обслуговування номерів, активний відпочинок. Гостей готелю також чекає затишний лобі-бар і ресторан середньовічної кухні
«Тлустий Гусак».

Guests are provided with a wide range of services from
transfers to excursions around Lviv and the region. Also
available are room service and leisure activities. In addition, the hotel features a cozy lobby bar and a medieval
cuisine restaurant called Tlustyi Gusak, which in English
means “Fat Goose”.

«Тлустий Гусак» — місце, де подаються виключно автентичні страви та напої за старовинними рецептами
X–XVI століть в оригінальному глиняному посуді з кованими столовими приборами.

The medieval cuisine restaurant Tlustyi Gusak is a unique
venue that serves only authentic dishes and drinks based
on 10th- to 16th-century recipes, using pottery and forged
cutlery.

«Тлустий Гусак»: 07:00–23:00, на вихідних з 08:00–02:00

Tlustyi Gusak: 07:00–23:00, weekends 08:00–22:00

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / Restaurant
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38
1
3
7
1

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry

Free
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Reikartz

Марiуполь

Яскраві інтер’єри готелю «Reikartz Маріуполь» створять гарний настрій навіть в дощовий день, а традиційна привітність і високий рівень сервісу зроблять
Ваш відпочинок в готелі теплим і затишним. «Reikartz
Маріуполь» розташований в центрі міста на вулиці
Георгіївська, в 5 хвилинах машиною від залізничного вокзалу. Відомі пам’ятки Маріуполя, музеї, парки,
а також основні адміністративні установи знаходяться в безпосередній близькості від готелю. Кожен поверх будівлі має власний яскравий колір, що переважає в оформленні. Бізнес-готель пропонує гостям
60 сучасних номерів, чудовий ресторан і багатофункціональні конференц-зали.

The vibrant interiors of the Reikartz Mariupol hotel will
brighten your mood even on a rainy day, and traditional hospitality, along with the first-class service, will
make your stay cozy, comfortable and memorable. The
Reikartz Mariupol is located in the center of the city, on
79 Heorhiyivska Street, within a 5 minute drive from the
railway station. Mariupol’s famous sights, museums,
parks, as well as the main administrative buildings are
within the immediate vicinity of the hotel. Each floor
has its own dominating color in decorating schemes.
This business hotel offers guests 60 modern rooms, a
fine restaurant and multi-purpose conference halls.

вул. Георгіївська, 79, Маріуполь,
Донецька область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 062 959 58 00

79 Heorhiyivska St., Mariupol,
Donetsk region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 062 959 58 00
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Reikartz
Mariupol
ПОСЛУГИ

SERVICES

Бізнес-готель пропонує традиційний набір ділових послуг: трансфер, бронювання квитків, організацію корпоративних заходів. Два конференц-зали, розраховані на
60 і 40 осіб, а також кімната для переговорів — стануть
ідеальним місцем для зустрічей, конференцій або презентацій.

This business hotel offers a typical set of services such as
transfer, ticket booking, corporate event management, catering and hospitality. Two conference halls capable of accommodating 60 and 40 people, as well as a meeting room
provide an ideal place for meetings, conferences and presentations.

До послуг гостей готелю «Reikartz Маріуполь» ресторан
з традиційним меню Reikartz, що включає страви як європейської, так і української кухні. Щодня в залі ресторану для гостей готелю сервірується сніданок по системі
«шведський стіл».

The Reikartz Mariupol features a restaurant serving the
finest selection of European and Ukrainian dishes. It also
serves a buffet breakfast on a daily basis.

Ресторан: 07:00–23:00
Бар: цілодобово

Restaurant: 07:00–23:00
Bar: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
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60
3
1,5
1

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry

Free
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Reikartz

Континент Миколаїв

Reikartz

Contynent Mykolaiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель надає наступні додаткові послуги: трансфер,
паркування, пральня, кава-паузи, бізнес-послуги (факс,
ксерокс, сканування), обслуговування номерів (з 7:30
до 23:00), придбання авіа та залізничних квитків.

The hotel provides transfer services, parking, laundry services, coffee breaks, business services (faxing, photocopying, scanning), room service (from 7:30 to 23:00) as well as
booking of air and railway tickets.

Для гостей готелю «Reikartz Континент Миколаїв» пропонується власний ресторан «Фелічіта» з італійською
та українською кухнею. В ньому ж сервірується сніданок
за системою «шведський стіл».

The Reikartz Contynent Mykolaiv has a restaurant Felicita
offering a variety of Italian and Ukrainian cuisine. It serves
buffet breakfasts.

А також гастро-бар «People». Він пропонує піцу, кальян
та європейську і тайську кухню.
«Фелічіта»: 07:00–22:00
«People»: з 16:00 до останнього гостя

Готель «Reikartz Континент Миколаїв» розташований в історичній будівлі, в самому серці Миколаїва,
на перетині найстаріших вулиць — Адмірала Макарова і центральної пішохідної Соборної. Поруч знаходяться основні бізнес-організації та культурні
місця відпочинку. Готель є яскравим архітектурним
пам’ятником, який зберігає традиції і атмосферу гостинності. До послуг гостей 66 просторих номерів різних цінових категорій. Для клієнтів готелю є можливість проведення ділових зустрічей і конференцій
до 30 осіб. Також при готелі «Reikartz Континент Миколаїв» функціонують кафе та гастро-бар, є аптека
і відділення банку.

The Reikartz Contynent Mykolaiv hotel occupies a historic building located in the very center of the city, at
the intersection of Admiral Makarov St. and Soborna St.,
the oldest streets in Mykolaiv. Within close proximity
are major business institutions, cultural and recreational facilities. The hotel is a splendid architectural monument that preserves the tradition and atmosphere of
hospitality. The hotel offers guests 66 spacious rooms
of various price categories. Hotel guests are provided with an opportunity to hold business meetings and
conferences for up to 30 people. The Reikartz Contynent Mykolaiv features a cafe and a gastro-bar. There
is also a pharmacy and a branch bank.

вул. Адмірала Макарова, 41, Миколаїв, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 051 247 75 20, +38 051 247 75 21

41 Admirala Makarova St., Mykolaiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 051 247 75 20, +38 051 247 75 21
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Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / гастро-бар / Restaurant / gastro-bar

Reikartz Hotel Directory 2019

There is also a gastro-bar People. It offers pizzas, hookahs,
European and Thai dishes.

Felicita: 07:00–22:00
People: from 16:00 until the last guest leaves

66
1
7,5
60
2

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry

Free

39

Reikartz

Рівер Миколаїв

Готель «Reikartz Рівер Миколаїв» вдало розташований в самому центрі історичної частини міста
на березі Південного Бугу — однієї з найбільших річок в Україні. Поряд з готелем знаходиться Миколаївський яхт-клуб. У готелі розташовані 2 найпопулярніших в місті ресторани — «Старгород» і класичний
паб «Хмільний Патрік».

The Reikartz River Mykolaiv is conveniently located in
the historic core of the city center, on the banks of the
Southern Buh, one of the largest rivers in Ukraine. Next
to the hotel is the Mykolaiv Yacht Club. The hotel incorporates the two most popular restaurants in Mykolaiv,
namely Stargorod and Drunk Patrick.

вул. Спортивна, 9, Миколаїв, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 051 270 14 30

9 Sportyvna St., Mykolaiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 051 270 14 30
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Reikartz

River Mykolaiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

До послуг гостей «Reikartz Рівер Миколаїв» ресторан
«Старгород» з літньою терасою, паб і конференц-зали. На території готелю розташована пляжна зона
на 200 чоловік з двома басейнами, шезлонгами, пірсом і дитячим майданчиком. Класичний паб «Хмільний Патрік» запропонує гостям живе пиво Reikartz,
яке виробляється на міні-пивоварні заводу компанії
в Миколаєві. Також готель надає послуги трансферу,
паркування, обслуговування номерів.

The Reikartz River Mykolaiv has the Stargorod Restaurant
with an outdoor terrace and four conference rooms.
The hotel features a beach area for 200 people with two
swimming pools, sun loungers, a pier and playground.
The Drunk Patrick Classic pub serves ”live” beer from the
Reikartz mini-brewery in Mykolaiv. The hotel also provides
transfer services, parking and room service.

«Старгород»: 11:00–23:00
«Хмільний Патрик»: цілодобово

Stargorod: 11:00–23:00
Drunk Patrick: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторани / Паб / Restaurants / Pubs
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98
4
11
7,5
2

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Басейн та пляжна зона
Swimming pool and beach area
Дитячий майданчик / Playground

Free

2
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Reikartz

Галерея Полтава

«Reikartz Галерея Полтава» знаходиться в самому серці історичного і сучасного центру міста в одній будівлі з Полтавським художнім музеєм. У пішій
доступності від готелю знаходиться кілька парків
та найвідоміша пам’ятка Полтави — Корпусний сад,
відомий своєю незвичайною округлою формою, діаметром майже 350 метрів. В розпорядженні гостей
40 сучасних номерів, чудовий європейський ресторан та конференц-зали.

The Reikartz Gallery Poltava is located in the historic core of the modern city center, in the same building
as the Poltava Art Museum. Within walking distance
of the hotel are several parks including Corps Garden,
Poltava’s most famous landmark renowned for having
a round shape with a diameter of nearly 350 meters.
The hotel offers guests 40 modern rooms, a fine European restaurant and conference halls.

вул. Європейська, 7, Полтава, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0532 56 16 97, +38 050 305 22 83

7 Yevropeiska St., Poltava, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0532 56 16 97, +38 050 305 22 83
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Reikartz

Gallery Poltava
ПОСЛУГИ

SERVICES

На сьогоднішній день готель складається з 40 номерів
різних категорій. У готелі є багатофункціональні конференц-зали на 100 і 80 осіб, а також кімната для ділових
переговорів на 10 осіб. До послуг гостей європейський
ресторан, літня тераса, підземний паркінг, обслуговування номерів, а також тренажерний зал і сауна.

As of today, the hotel has 40 rooms of various types.
There are also multi-purpose conference halls for 100 and
80 people, as well as a 10 seat meeting room. In addition,
the hotel features a European restaurant, outdoor terrace,
underground parking, exercise room and sauna. Room service is also available.

На першому поверсі розташований ресторан «Chateau
Galerie». Кожного ранку в ресторані сервірується континентальний сніданок для гостей готелю.

On the first floor of the hotel there is a European cuisine
restaurant called Chateau Galerie. Every morning, the restaurant serves continental breakfast.

«Chateau Galerie»: 07:00–23:00
«Gallery Lounge»: 10:00–23:00

Chateau Galerie: 07:00–23:00
Gallery Lounge: 10:00–23:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Автовокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторан / Restaurant

Reikartz Hotel Directory 2019

40
2
4,6
6,1
14,6
1

Wi-Fi
Обслуговування номерів / Room service
Підземне паркування / Underground parking
Дитячий майданчик / Playground
Тренажерний зал / Exercise room
Літній майданчик / Outdoor dining area

Free
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Reikartz
Почаїв

Готель «Reikartz Почаїв» розташований в Тернопільській області, в невеликому місті Почаїв — всього
у ста метрах від центрального входу в головну православну святиню Західної України — Свято-Успенську Почаївську Лавру. Готель пропонує гостям
68 сучасних номерів і європейський рівень обслуговування. Просторий конференц-зал робить «Reikartz
Почаїв» ідеальним не тільки для відпочинку, але також для ділових і світських заходів. Двічі готель
входив до переліку «100 кращих готелів України»,
а також до рейтингу «Топ-10» за версією порталу
Doroga.ua.

The Reikartz Pochaiv hotel is located in the small
town of Pochaiv, the Ternopil region, just 100 meters
away from the main entrance to the Pochaiv Lavra regarded as the foremost spiritual center of the Orthodox Church in western Ukraine. The hotel offers guests
68 modern rooms and the highest standards of service. The spacious conference hall makes the Reikartz
Pochaiv a unique and versatile venue not only for leisure pursuits, but also business meetings, corporate
events and social occasions. The Reikartz Pochaiv has
twice ranked among the top 100 hotels in Ukraine and
has been selected as one of the top 10 hotels by the
Doroga.ua portal.

вул. Лосятинська, 4, Почаїв, Кременецький район,
Тернопільська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 035 256 13 00

4 Losyatynska St., Pochaiv, Kremenets District,
Ternopil region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 035 256 13 00
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Reikartz
Pochaiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

До послуг гостей ресторан традиційної і пісної кухні,
а також лобі-бар. Для корпоративних заходів обладнаний багатофункціональний конференц-зал на 80 осіб.
Персонал готелю організовує цікаві екскурсії та поїздки
до місцевих визначних пам’яток: святиня Почаїва — чудотворна ікона Божої матері, Свято-Духівський монастир, Божа гора, Джерело святої Анни, Почаївський історико–художній музей. В готелі розташований перший
в місті туристичний центр, в якому можна дізнатися про
місто та околиці. Готель «Reikartz Почаїв» також надає
послуги трансферу, паркування, обслуговування номерів, дитячий майданчик у парку.

The hotel features a restaurant serving traditional and
fasting food, as well as a lobby bar. There is also a multipurpose conference hall capable of seating 80 people. Our
staff will be happy to organize interesting excursions and
trips to local attractions such as the Pochaiv Monastery
featuring the miraculous icon of the Virgin Mary, the
Hermitage of the Holy Spirit, God’s Mount, the spring of
St. Ann, the Pochaiv Historical and Art Museum. The hotel
boasts the first Tourist Information Center (TIC) in Pochaiv,
which is always willing to provide information about the
town and its surroundings. Also available are transfer
services, parking, room service, and a playground in the park
located a few meters away from the hotel.

Ресторан: 09:00–22:00
Лобі-бар: цілодобово

Restaurant: 09:00–22:00
Lobby bar: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Station (km)
Ресторан / Restaurant
Wi-Fi
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68
1
2
1
Free

Обслуговування номерів / Room service
Паркування / Parking
Туристичний центр / Tourist Information Center
Дитячий майданчик / Playground
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Reikartz
Суми

Бізнес-готель «Reikartz Суми» знаходиться в діловому та історичному центрі міста на вулиці Воскресенська. Зручне розташування дозволяє швидко дістатися до залізничного вокзалу. Готель розрахований
як на гостей, які приїжджають у місто по бізнес справам, так і на численних туристів, які відвідують визначні місця регіону.
Гостей цього сучасного готелю чекають 74 затишних
і комфортабельних номери, які оснащені відповідно
до європейських стандартів гостинності.

вул. Воскресенська, 1, Суми, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0542 70 21 90
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The Reikartz Sumy is a business hotel located on
Voskresenska Street, in the historic and commercial
core of the city center. The convenient location allows
easy access to the railway station. The hotel is ideal for
both business and leisure travelers alike.

Reikartz
Sumy
ПОСЛУГИ

SERVICES

Гостям готелю пропонують: Wi-Fi у кожному номері, послуги прання та прасування, зустріч гостей та організація трансферу, оренда автомобіля з водієм, паркування,
два конференц-зали та кімната для переговорів з усім
необхідним професійним обладнанням для ділових заходів, організація фуршетів, каво-перерв. У будівлі готелю розташований гриль-бар «Дикий Захід» з американською кухнею. Кафе грузинської кухні «Стумарі»,
Скандинавське кафе «Fika»

The hotel offers Wi-Fi service in each room, laundry and
ironing services, guest pick-up and transfer opportunities,
car hire with driver service, parking, two conference halls
and a meeting room fully equipped for business events,
buffet dinners and coffee breaks. There is also a bar and
grill Wild West serving American food. Stumari, a Georgian
cafe, takes a conceptual approach to everything from the
interior to the menu. It is known for its good food, friendly waiters and pleasant Georgian music. The Scandinavian
cafe Fika offering coffee, desserts, sandwiches and pastry.

«Дикий Захід»: цілодобово
«Стумарі»: 11:00–23:00
«Fika»: 11:00–23:00

Wild West: 24 hours
Stumari: 11:00–23:00
Fika: 11:00–23:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторани / Кафе / Restaurants / cafes

75
3
2,5
4

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free

This modern hotel incorporates 75 cozy and comfortable rooms equipped to the highest standards to provide high-quality services in a friendly atmosphere.

1 Voskresenska St., Sumy, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0542 70 21 90

www.reikartz.com
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Reikartz
Харкiв

У готелі «Reikartz Харків» 76 затишних номерів
різних категорій, оформлених у класичному стилі.
На території готелю — 2 конференц-зали, місткістю до 30 і 80 осіб, з усім необхідним для проведення зустрічей, тренінгів, семінарів та інших заходів.
Сучасний бізнес-готель знаходиться в історичному центрі міста, в 200 метрах від вулиці Пушкінська
і в 300 метрах від вулиці Сумська, в тихому районі. Всього в 400 метрах від станції метро «Історичний музей» і «Архітектора Бекетова», від яких можна
доїхати в різні частини міста. У пішій доступності розташовані найпопулярніші визначні пам’ятки і розважальні центри.

The Reikartz Kharkiv offers 76 cozy rooms of various
types decorated in the classic style. The hotel features two conference halls capable of seating between
30 and 80 people. They are fully equipped for meetings, training sessions, workshops and other events.
This modern business hotel is located in the historic core of the city center approximately 200 meters
away from Pushkinska Street and 300 meters away
from Sumska Street. This is a quiet area of the city. Just
400 meters from the hotel are Istorychnyi Muzei and
Arkhitektora Beketova metro stations which can be
used to access different parts of the city. Within walking distance of the hotel are popular tourist attractions
and entertainment centers.

вул. Садова, 4, Харків, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 057 728 13 52

4 Sadova St., Kharkiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 057 728 13 52
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Reikartz
Kharkiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує 76 номерів різних категорій, які підійдуть як діловим людям, так і туристам. Інфраструктура
готелю включає 2 конференц-зали місткістю до 30 і 80
осіб, ресторанчик «Амелі». Готель надає послуги трансферу, оренди велосипедів.

The hotel offers 76 rooms of various types which are an ideal location for business and leisure travelers alike. The hotel facilities include two conference halls capable of seating between 30 and 80 people and the restaurant Amélie.
The hotel provides transfer services and bike hire.

Для гостей готелю відкритий ресторанчик «Амелі» з європейською та французькою кухнею. Сніданок по системі
«шведський стіл» сервірується щодня. Вартість сніданку
входить у вартість проживання.

Hotel guests can enjoy French and European cuisine served
at the Amélie restaurant. It also serves buffet breakfast on
a daily basis. Breakfast is included in the room rate.

«Амелі»: 07:00–23:00
Сніданок у вихідні дні та на свята: 08:00–11:00

Amelie: 07:00–23:00
At weekends and on public holidays, breakfast is: 08:00–11:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
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76
2
3
10

Wi-Fi
Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free
1
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Reikartz
Чернігів

Готель «Reikartz Чернігів» є першим і єдиним готелем
міста категорії «4 зірки». Вдале розташування на одній з тихих вулиць дозволяє швидко дістатися скверу
ім. Б.Хмельницького, центральної площі, алеї Героїв, історичної частини міста: «Вал» та парк «Чернігівський дитинець», де кожен камінь, кожен звук дзвону
нагадує про древню історію цього міста.

The Reikartz Chernihiv is the first and only hotel in the
city to win four stars for service. Its convenient location
in a quiet streets allows easy access to Bohdan Khmelnytskyi Park, the central square, the Alley of Heroes, and
a number of historic sights such as Detinets — the oldest part of Chernihiv, where every stone, every churchbell chime speaks of the city’s history.

«Reikartz Чернігів» — ідеальне місце для комфортного розміщення гостей динамічно розвиненого адміністративного центру області, а так само для туристів,
охочих відвідати найдавніший історичний центр Лівобережної України з тисячолітньою історією та унікальними пам’ятками архітектури та мистецтва.

The Reikartz Chernihiv is an ideal venue to provide
comfortable accommodation for visitors to this rapidly
developing administrative center of the region, as well
as for tourists planning to visit the oldest historic city
in the Left-Bank Ukraine with its thousand year history
and unique architectural heritage.

вул. Гетьмана Полуботка 22, Чернігів, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 046 261 61 16

22 Hetmana Polubotka St., Chernihiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38,046,261 61 16
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Reikartz

Chernihiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує своїм гостям широкий спектр послуг,
а саме: 66 номерів різних категорій, сніданок за системою «шведський стіл» і безкоштовний доступ до WI-FI,
трансфер, паркування, два просторих, багатофункціональних конференц-зала на 65 і 85 місць. На гостей чекає ресторан готелю та лобі-бар. Концептуальний ресторан чесько-німецької кухні «Zivot A Pivo», в якому можна
насолодитися не тільки автентичними стравами, а й покуштувати крафтового пиво бренду «Reikartz». Затишне
скандинавське кафе «Fika» завжди радує відвідувачів
гарячою та ароматною шведською кавою, а також смачними десертами власного приготування.

The hotel offers a wide range of services including 66 rooms
of various types, buffet breakfast and free Wi-Fi, transfer services, parking, two spacious multi-purpose conference halls capable of seating between 65 and 85 people.
Hotel guests can enjoy a restaurant and lobby bar. It also
hosts banquets, serves buffet dinners and organizes coffee breaks. There is also a concept restaurant Zivot A Pivo
offering authentic Czech and German dishes and Reikartz
branded beer. Scandinavian cafe Fika is always happy
to offer hot and fragrant Swedish coffee, along with desserts made in-house.

Ресторан та лобі-бар: 11:00–23:00
«Zivot A Pivo»: 15:00–23:00
«Fika»: 07:00–22:00

Restaurant and lobby bar: 11:00–23:00
Zivot A Pivo: 15:00–23:00
Fika: 07:00–22:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Автовокзал (км) / Bus station (km)
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66
2
3,1
3,1

Wi-Fi
Ресторани / кафе / Restaurants / cafes
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free
3
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Готелі рівня 4+ зірки розташовані у великих містах та курортах
України. Готелі Reikartz Collection відрізняються індивідуальним
підходом до кожного гостя, бездоганним сервісом європейського
рівня та просторими номерами з підвищеним рівнем комфорту.

4+ star hotels located in large cities and resorts in Ukraine. Reikartz
Collection hotels feature an individual approach to each guest, impeccable service of European level and spacious rooms with an increased
level of comfort.

Reikartz

Collection Дніпро

Цей сучасний готель зі східними елементами декору розташований в самому центрі Дніпра. До послуг гостей — 21 номер, кожен з яких від 30 кв. метрів
та оформлений в стилі королівського Сходу. Шовк,
вишукані картини, італійські меблі, паркет з італійського червоного дерева, гобелени і килими ручної
роботи — все це невід’ємна частина готелю. Відвідавши цю атмосферу поринаєш у світ розкоші та таємниць Сходу.

This modern hotel decorated with oriental elements is
located in the very center of Dnipro. It offers 21 rooms
each of which is not less than 30 sq. m. They are decorated in Oriental royal style. Silk, exquisite paintings,
Italian furniture, Italian mahogany flooring, tapestries
and handmade carpets are integral elements of the hotel decor. These give you a feel of luxury and establish
the enigmatic ambiance of the Orient.

вул. Шевченка, 53, Дніпро, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 056 371 37 19

53 Shevchenko St., Dnipro, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 056 371 37 19
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Reikartz

Collection Dnipro
ПОСЛУГИ

SERVICES

У розпорядженні гостей готелю «Reikartz Collection Дніпро» цілодобова стійка реєстрації, пральня, VIP-зали,
квиткова каса, конференц-зал на 50 місць, організація
кава-брейків, фуршетів, банкетів. Крім того, в готелі організований трансфер від/до аеропорту, є безкоштовна
парковка, а також Wi-Fi. Швидкий заїзд та виїзд.

The Reikartz Collection Dnipro provides a 24-hour reception, laundry services, VIP lounges, a ticket office, a conference hall for 50 people, coffee-breaks, buffet dinners and
banquets. In addition, the hotel arranges transfer from/to
the airport and offers free parking and Wi-Fi service. Our
guests enjoy quick check-in and check-out.

До послуг гостей ресторан та лобі-бар. Надається сніданок по системі «шведський стіл», є можливість приготування індивідуального сніданку.

The hotel incorporates a restaurant and a lobby bar. A buffet breakfast is provided. Individual breakfasts are also
available.

Рестроран: 07:00–23:00
Лобі-бар: цілодобово

Restaurant: 07:00–23:00
Lobby bar: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
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21
1
3
15

Wi-Fi
Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking
Пральня / Laundry

Free
1
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Hotel Milano

by Reikartz Collection

«Hotel Milano by Reikartz Collection» — новий готель преміального бренду Reikartz Collection Hotel.
Він знаходиться в безпосередній близькості від усіх
ключових пам’яток Одеси. До Соборної площі, Потьомкінських сходів можна дістатися за 10 хвилин,
в 5 хвилинах відомий Одеський академічний театр
опери та балету, а всього за 2 хвилини Дерибасівська вулиця. Центральне розташування готелю дозволить швидко дістатися до будь-якої точки міста
і стане зручним не тільки для туристів, а й для гостей,
які приїхали до Одеси у справах.

The Hotel Milano by Reikartz Collection is a new hotel operating under the premium brand Reikartz Collection Hotel. It is located in close proximity to Odesa’s
major attractions. Soborna Square and the Potemkin Steps are within a 10 minute walk of the hotel, the
Odesa Opera and Ballet Theater is within a 5 minute
walking distance, and it takes just 2 minutes to walk to
Derybasivska Street. The hotel’s central location allows
easy access to any part of Odesa which is convenient
not only to tourists but also business travelers.

пров. Червоний, 1, Одеса, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 048 2 36 55 01

1 Chervonyi lane, Odesa, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 048 2 36 55 01
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Hotel Milano

by Reikartz Collection
ПОСЛУГИ

SERVICES

У розпорядженні гостей 78 стильних номерів, відмінний
ресторан «Риба у Вогні», а також висококваліфікований
персонал, який прийде на допомогу 24 години на добу,
7 днів на тиждень. Готель втілює в собі індивідуальний
підхід до кожного гостя, бездоганний сервіс європейського рівня, а також занурення в атмосферу затишку
і комфорту з першої хвилини перебування Готель «Hotel
Milano by Reikartz Collection» надає: цілодобову стійку
реєстрації, пральню, допомогу при бронюванні квитків.
Крім того, в готелі організований трансфер, а також Wi-Fi.

The hotel offers guests 78 stylish rooms, a fine restaurant
Fish on Fire and highly qualified staff willing to give assistance and support on a 24/7 basis. The hotel provides a
personalized approach to each guest, including top quality services and an atmosphere of comfort and leisure. The
Hotel Milano by Reikartz Collection provides a 24-hour reception, laundry services, and assistance with booking tickets. Also available are transfer services and Wi-Fi.

«Риба у Вогні»: 08:00–23:00
(з ПТ–НД з 08:00–02:00)

Fish on Fire: 08:00–23:00
(Friday to Sunday from 08:00–02:00)

Номери / Rooms
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Пральня / Laundry
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78
2,4
8,3

Wi-Fi
Ресторан / Restaurant
Конференц-зал/ Conference hall

Free
1
1
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Оптимальний готель для кожного мандрівника. Готелі під брендом Optima Hotel запропонують гостям із різним бюджетом найбільш оптимальний варіант за співвідношенням ціна/якість.
The optimal choice for every traveler. Hotels under the brand name
Optima Hotel offer customers with different needs and budget
the best price/quality option.
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Optima
Вінниця

Optima

Vinnytsia
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує гостям 85 номерів європейського рівня
«3 зірки», три конференц-зала на 95, 76 та 73 місць, доступ до мережі Інтернет Wi-Fi, паркувальні місця на території готелю, сніданок по системі «шведський стіл». Гості
можуть скористатися послугами пральні, прасувальної
кімнати, цілодобового обслуговування номерів. В готелі
є спеціальні зони для куріння.

The hotel offers 85 modern 3-star rooms, three conference
halls for 95, 76 and 73 people, Wi-Fi Internet access, parking spaces and buffet breakfast. Hotel guests can make
use of our laundry services, ironing room and 24-hour room
service. The hotel has designated smoking areas.

«American Bar&Grill» унікальне поєднання традиційного американського гриль-меню, новаторського підходу
і найбільшої барної карти в усьому місті. Вранці — це
затишний ресторанчик для смачного сніданку, а ввечері — бар, який пропонує популярні американські страви
з тематичними вечірками, ведучими і розважальними
програмами.
«American Bar&Grill»: цілодобово

Готель «Optima Вінниця» розташувався близько
до центру міста, на перетині вулиць Київська та Стрелецька. За десять хвилин пішки можна дістатися
до єдиного в Україні унікального плавучого світломузичного фонтану «Roshen», що розташувався
в руслі річки Південний Буг. Готель «Оптіма Вінниця» — це оптимальний вибір для гостей, які відвідують місто у справах бізнесу, або з туристичною метою. Він пропонує весь необхідний спектр послуг
за помірною ціною. Унікальна атмосфера готелю
створена для роботи, відпочинку та насолоди життям.
Елегантні прямі лінії інтер’єру — ідеальний простір
для нових думок, ідей і натхнення.

The Optima Vinnytsia hotel is located close to the city
center, at the intersection of Kyivska Street and Streletska Street. Within a 10 minute walk is Ukraine’s only
floating musical fountain Roshen with colorful lights. It
is situated in the riverbed of the Southern Buh. The Optima Vinnytsia is the ideal choice for business and leisure travelers alike. It offers all the necessary services
at a reasonable price. The hotel’s unique atmosphere
is created for work, leisure and enjoyment. Elegant,
straight lines of the interior space provide a fertile environment for new ideas and bold creativity.

вул. Київська, 50/1, Вінниця, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0432 65 28 80

50/1 Kyivska St., Vinnytsia, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0432 65 28 80
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Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Гриль-бар / Bar & Grill
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American Bar&Grill this place offers a unique combination
of a traditional American grill menu, innovative approach
and the largest selection of drinks in the city. In the morning, it is a cozy restaurant serving delicious breakfast, and
in the evening it turns into a bar that offers popular American dishes, themed parties, presenter services and entertainment programs.

American Bar&Grill: 24 hours

85
3
3
13
1

Wi-Fi
Паркування / Parking
Пральня / Laundry
Дитяча кімната / Children’s playroom

Free
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Optima

Делюкс Кривий Ріг

Готель «Оptima Делюкс Кривий Ріг» розташований
в північній частині міста в 5 хвилинах їзди від залізничної станції «Кривий Ріг Роковата». Готель знаходиться в зеленій частині міста, біля мальовничого
парку, де можна прогулятися вранці або відпочити на природі. Також тут є парк сімейного відпочинку, де можна провести час, відвідавши атракціони
та найбільшу канатну дорогу в місті. Оскільки місто
є великим промисловим центром, то і сам готель знаходиться в безпосередній близькості від провідних
промислових підприємств північного району.

The Optima Deluxe Kryvyi Rih is located in the northern part of the city, within a 5 minute drive from Kryvyi
Rih-Rokovata Railway Station. The hotel is set in a
green area of Kryvyi Rih, near a picturesque park where
you can walk around in the morning or relax in this area of natural beauty. There is also a family recreation
park where you can spend time visiting attractions and
entertainment facilities or ride on the longest cable car
system in the city. Since Kryvyi Rih is a major industrial center, the hotel itself is located in close proximity to the leading industrial enterprises in the northern region.

вул. Кропивницького, 21 Б, Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 056 409 25 45

21 B Kropyvnytskogo St., Kryvyi Rih,
Dnipropetrovsk region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 056 409 25 45
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Optima

Deluxe Kryvyi Rih
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Optima Делюкс Кривий Ріг» пропонує не тільки
65 затишних номерів, але і весь спектр послуг, необхідних в діловій поїздці: WI-Fi, трансфер, обслуговування
номерів, організація ділових заходів в багатофункціональному конференц-залі. Більярд представлений двома столами, що дає можливість провести час за грою невеликою компанією. Сауна з басейном, в якому присутні:
гейзер, водоспад і протитечія. Перукарня, тренажерний
зал, паркування.

The Optima Deluxe Kryvyi Rih hotel offers 65 rooms and the
full range of services required for business travelers, including Wi-Fi, transfer services, room service, and hosting business events in the multi-purpose conference hall. There are
two billiard tables where you can enjoy time playing with
your friends. The hotel features a sauna and a swimming
pool with a man-made geyser, waterfall and counterflow
system. Also available are hairdresser services, a workout
room and parking.

До послуг гостей ресторан «Фонтан» зі стравами української та європейської кухні.

The hotel incorporates a restaurant called Fountain. The
menu offers a variety of Ukrainian and European dishes.

«Фонтан»: 07:00–21:00
Лобі-бар: 08:00–21:00

Fountain: 07:00–21:00
Lobby bar: 08:00–21:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторани / кав’ярні / Restaurants / cafes
Wi-Fi
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65
2
3
34,7
2
Free

Обслуговування номерів / Room service
Паркування / Parking
Більярд / Billiard table
Сауна та фітнес-зал / Sauna and fitness studio
Перукарня / Hairdresser’s parlor
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Optima
Рівне

Optima
Rivne
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує гостям 51 номер європейського рівня
«3 зірки», конференц-зали, доступ до мережі Інтернет
Wi-Fi, сніданок по системі «шведський стіл» та послуги
трансферу (служба таксі).

The hotel offers 51 modern 3-star rooms, conference halls,
Wi-Fi Internet access, buffet breakfast and transfer services (taxi service).

Ресторан «Optima Рівне» щодня сервірує сніданок
за системою «шведський стіл». Також в готелі розташовується затишне кафе «Fika». Пропонує гостям шведську
каву і свіжу випічку.

Ресторан: 07:00–21:00, у вихідні дні з 07:00–22:00
«Fika»: цілодобово

Готель «Optima Рівне» — це сучасний міський готель рівня «3 зірки». Готель знаходиться в самому
центрі міста на вулиці Словацького, 9. В 15 хвилинах
від залізничного вокзалу. Поруч є парки, музеї і кінотеатр. Готель прекрасно підійде як гостям, які приїхали в бізнес цілях, так і простим туристам, що цінують
комфорт і сервіс. Кожен поверх готелю має свій власний колір. Фіолетовий, помаранчевий, блакитний,
червоний, жовтий та салатовий. Готель «Оptima Рівне» пропонує своїм гостям як компактні номери, так
і більш просторі для гостей з різним бюджетом. В розпорядженні гостей 51 номер, багатофункціональні
конференц-зали, чудовий ресторан та затишне кафе.

The Optima Rivne is a modern 3-star city hotel. It is
located in the very center of the city, at 9 Slovatskogo Street. Within a 15 minute walk is the railway station. Nearby there are parks, museums and a cinema.
The hotel is ideal for both business and leisure travelers who appreciate comfort and quality service. Each
floor in the hotel building has its own dominating color
in decorating schemes: purple, orange, blue, red, yellow
and light green. The Optima Rivne offers guests both
compact rooms and more spacious ones to meet different budgets and needs. It has 51 rooms, multi-purpose
conference halls, a fine restaurant and a cozy cafe.

вул. Словацького, 9, Рівне, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0362 420 310

9 Slovatskogo St., Rivne, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0362 420 310
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Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)

Reikartz Hotel Directory 2019

The hotel’s restaurant serves buffet breakfast on a daily
basis. The hotel also incorporates a cozy cafe called Fika. It
offers Swedish coffee and freshly baked pastries.

Restaurant: 07:00–21:00 and 07:00–22:00 at weekends
Fika: 24 hours

51
1
1,1
10

Wi-Fi
Ресторани / кафе / Restaurant / cafe
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry

Free
2
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Optima
Херсон

Готель «Optima Херсон» — це сучасний готель рівня
«3 зірки». Його головна перевага — центральне розташування, готель знаходиться на проспекті Ушакова, 43, саме тому гості можуть насолоджуватися чудовими пейзажами міських парків, не витрачаючи
часу на пошук транспорту. За 3 хвилини від готелю
знаходиться Херсонська обласна державна адміністрація. За 20 хвилин можна дістатися до залізничного вокзалу. В розпорядженні гостей 60 номерів
різних категорій, два багатофункціональних конференц-зали і чудовий ресторан.

The Optima Kherson is a modern 3-star hotel. The hotel’s main advantage is its central location. It is located at 43 Ushakov Avenue, so our guests can enjoy the
magnificent views of the city parks without wasting
time looking for transport. Just three minutes away
from the hotel is the Kherson region State Administration building, and it takes 20 minutes to get to the railway station. The hotel offers guests 60 rooms of various types, two multi-purpose conference halls and a
fine restaurant.

пр-т Ушакова, 43, Херсон, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 0552 493 333

43 Ushakov Ave., Kherson, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 0552 493 333
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Optima
Kherson
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує гостям 60 номерів європейського рівня
«3 зірки», два конференц-зали на 20 і 80 місць, доступ
до мережі Інтернет Wi-Fi, паркувальні місця на території
готелю, сніданок по системі «шведський стіл» та послуги
трансферу.

The hotel offers 60 modern 3-star rooms, two conference
halls for 20 and 80 people, Wi-Fi Internet access, parking
spaces, buffet breakfast and transfer services.
The hotel’s restaurant serves buffet breakfast on a daily
basis.

Ресторан «Optima Херсон» щодня сервірує сніданок
за системою «шведський стіл». Також, в 200 метрах
від готелю знаходиться кафе грузинської кухні «Стумарі».

There is also a Georgian cafe Stumari situated 200 meters
away from the hotel.

Ресторан: 07:00–21:00, у вихідні дні з 08:00–19:00
«Стумарі»: 11:00–23:00

Restaurant: 07:00–21:00 and 08:00–19:00 at weekends
Stumari: 11:00–23:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
Ресторани / кафе / Restaurants / cafes
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60
2
2
11,3
2

Wi-Fi
Обслуговування номерів / Room service
Паркування / Parking
Пральня / Laundry

Free
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Optima

Черкаси

Optima

Cherkasy
ПОСЛУГИ

SERVICES

До послуг гостей ресторанний комплекс готелю «Optima
Черкаси».

The restaurant complex “Optima Cherkassy” is also available.

Концептуальний ресторан чесько-німецької кухні «Zivot
A Pivo», в якому можна насолодитися не тільки автентичними стравами, а й покуштувати крафтового пиво бренду «Reikartz».

The conceptual restaurant of the Czech and German cuisine “Zivot A Pivo”, in which you can enjoy not only authentic dishes but also taste the craft beer brand “Reikartz”.

Кафе грузинської кухні «Стумарі» — з колоритним інтер’єром, атмосферою та аторським меню.
Затишне скандинавське кафе «Fika» з вишуканими десертами та ароматною смачною кавою.

Готель «Optima Черкаси» — перший готель бренду Optima в мережі Reikartz Hotel Group. Головною перевагою готелю є його центральне розташування. Готель знаходиться на перетині бул.
Шевченка і вул. Лазарєва, навпроти Соборної площі та Черкаської обласної адміністрації. Також
в пішій доступності — набережна річки Дніпро, парки Долина троянд та Сосновий Бір, які є перлиною міста Черкаси. Сьогодні «Оptima Черкаси» — єдиний
в місті готель європейського рівня з оптимальним
поєднанням ціни і якості. В розпорядженні гостей
79 сучасних комфортних номерів, багатофункціональні конференц-зали, чудовий ресторан та затишні кафе.

The Optima Cherkasy the first hotel of brand Optima
in the chain Reikartz Hotel Group. The hotel’s main advantage is its central location. The Optima Cherkasy
is located at the intersection of Shevchenka Blvd. and
Lazareva St., opposite Soborna Square and the Cherkasy region administration. Also within walking distance are the Dnipro Embankment, and the parks —
Valley of Roses and Pine Forest (Sosnovyi Bir), which
are among the greatest gems of Cherkasy. Today, the
Optima Cherkasy is the only hotel in the city to offer
the highest level of comfort and to deliver best value
for money in terms of price, quality and service. It offers guests 79 modern comfortable rooms, multi-purpose conference halls, a fine restaurant and cozy cafes.

вул. Лазарєва, 6, Черкаси, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 047 259 01 14

6, Lazareva St., Cherkasy, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 047 259 01 14

68

www.reikartz.com

Georgian Cuisine Cafe “Stumari” — with a colorful interior,
atmosphere and attorney menu.
Cozy Scandinavian Cafe “Fika” with refined desserts and
fragrant delicious coffee.

На 4-му поверсі готелю ресторан, в якому щодня для гостей
готелю сервірується сніданок за системою «шведський стіл».

On the 4th floor of the hotel, there is a restaurant, which
serves buffet breakfast every day for guests of the hotel.

«Zivot A Pivo»: 14:00–23:00, у вихідні до 02:00
«Стумарі»: 11:00–23:00
«Fika»: цілодобово

Zivot A Pivo: 14:00–23:00, and 14:00–02:00 at weekends
Stumari: 11:00–23:00
Fika: 24 hours

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
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79
2
3

Wi-Fi
Ресторани / кафе / Restaurants / cafes
Обслуговування номерів / Room service

Free
4

69

Мережа економ-готелів «3 зірки» для бізнес-аудиторії. Слоган
мережі — «Раціональний готель від Reikartz» — максимально
точно відображає її концепцію, оскільки кожен гість Raziotel керується принципом: «Я плачу лише за те, що мені дійсно потрібно».
3 star hotels for business travelers. The chain’s slogan “Reasonable
hotel by Reikartz” most accurately reflects its aim to allow customers
to pay only for what they really want.

Raziotel

Київ (м. Бориспільська)

Raziotel

Kyiv (Boryspilska)
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Raziotel Київ» (м. Бориспільська) пропонує гостям
105 сучасних одномісних і двомісних номерів, кав’ярню
і багатофункціональний конференц-зал на 100 місць. Сніданок входить у вартість проживання і подається щодня
у кав’ярні готелю. Готель пропонує гостям безкоштовний
трансфер з аеропорту Бориспіль до готелю і назад.

The Raziotel Kyiv (Boryspilska) offers guests 105 modern
single and double rooms, a cafe and a multi-purpose conference hall for 100 people. Breakfast is included in the
room rate and served daily at the hotel’s cafe. The hotel
provides free transfer from/to Boryspil Airport.

В готелі працює кав’ярня, яка пропонує широкий вибір
національної та європейської кухні за демократичними
цінами, а також бар з легкими закусками і освіжаючими
напоями.

Кав’ярня: 07:00–23:00

«Raziotel Київ» (м. Бориспільська) — економ-готель для бізнес аудиторії. Готель зручно розташований
в 500 метрах від станції метро Бориспільська, в 15
хвилинах машиною від міжнародного аеропорту
«Бориспіль» і в 30 хвилинах від центру міста.

The Raziotel Kyiv (Boryspilska) is an economy-class
hotel for business travelers. The hotel is conveniently located 500 meters from Boryspilska Metro Station,
within a 15 minute drive from Boryspil International
Airport and within a 30 minute driving distance from
the city center.

Харківське шосе, 177/1, Київ, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 044 599 00 89, +38 044 503 01 02

177/1 Kharkivske Highway, Kyiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 044 599 00 89, +38 044 503 01 02
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Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт Бориспіль (км) / Boryspil Airport (km)
Аеропорт Жуляни (км) / Zhuliany Airport (km)
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The hotel features a cafe offering a wide selection of Ukrainian and European dishes at reasonable prices, as well as a
bar serving light snacks and refreshing drinks.

Cafe: 07:00–23:00

105
1
17,5
19,5
23

Wi-Fi
Кав’ярня / Cafe
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пральня / Laundry

Free
1

73

Raziotel

Київ (вул. Ямська)

Raziotel

Kyiv (Yamska)
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Raziotel Київ» (вул. Ямська) пропонує гостям широкий спектр послуг: 78 номерів різного рівня, 2 конференц-зали на 70 і 40 осіб, замовлення авіа, залізничних,
автобусних квитків, трансфер, організацію екскурсій, заходів будь-якої складності. Також готель пропонує стандартний для мережі Reikartz набір послуг: Wi-Fi і сніданок
по системі «шведський стіл», який входить у вартість
проживання.

The Raziotel Kyiv (Yamska) offers a wide range of services
including 78 rooms of various types; two conference halls
for 70 and 40 people; booking air, railway and bus tickets; organizing excursions; as well as hosting events of any
scale. Also available is a set of services provided as standard by the Reikartz chain, namely Wi-Fi and buffet breakfast included in the room rate.

У розпорядженні гостей готелю ресторан традиційної української та європейської кухні, який знаходиться
на 9-му поверсі та цілодобовий бар.
Ресторан: 07:00–22:00

Готель «Raziotel Київ» (вул. Ямська) зручно розташований в 5–7 хвилинах ходи від станції метро «Палац
Україна», за адресою вул. Ямська, 52. У пішій доступності станція метро, зупинки громадського транспорту, кав’ярні, ресторани, магазини, банки, пошта,
ринок, аптеки, Палац Україна — найбільша концертна площадка Києва.
Торгово-розважальний центр «Океан Плаза» знаходиться за одну зупинку метро, Либідська. Торговий
комплекс «Олімпійський», НСК «Олімпійський» також
за одну зупинку метро, Олімпійська. Готель є ідеальним місцем для проведення ділових заходів будьякої складності.
вул. Ямська, 52, Київ, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 044 391 00 90
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The Raziotel Kyiv (Yamska) hotel is a 5–7 minute walk
from Palats Ukraina Metro Station, at 52 Yamska Street.
Within walking distance are public transport stops, cafes, restaurants, shops, banks, a post office, market,
pharmacies, and Palace Ukraine, the largest concert
hall in Kyiv.

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт Бориспіль (км) / Boryspil Airport (km)
Аеропорт Жуляни (км) / Zhuliany Airport (km)

Located on the 9th floor is a restaurant offering traditional
Ukrainian cuisine. There is also a 24-hour bar.

Restaurant: 07:00–22:00

78
2
1
32,3
3,3

Wi-Fi
Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free
1

Ocean Plaza, a shopping and entertainment center,
is one metro station (Lybidska) from the hotel. The
Olimpiyskyi shopping complex is also one metro station away (Olimpiyska). The hotel is the perfect venue
for all types of business events.

52 Yamska St., Kyiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 044 391 00 90
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Raziotel

Кривий Ріг

Raziotel

Kryvyi Rih
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує гостям 47 затишних номерів, ресторан,
бар, трансфер та конференц-сервіс. У вартість номера
входить сніданок за системою «шведський стіл» та місце
на парковці.

The hotel offers guests 47 cozy rooms, a restaurant, bar,
transfer opportunities and conference services. A buffet
breakfast and parking are included in the room rate.

До послуг гостей кав’ярня при готелі: страви української
та європейської кухні.

Кав’ярня: 09:00–21:00

Готель «Raziotel Кривий Ріг» розташований у 10 хвилинах ходи від залізничного вокзалу та їзди від центру Кривого Рогу. Недалеко від готелю знаходиться
одне з містоутворюючих підприємств Кривого Рогу
«АрселорМіттал» — найбільше металургійне підприємство України.

The Raziotel Kryvyi Rih is within a 10 minute walk from
the railway station and drive from the city center. Not
far from the hotel is ArcelorMittal, one of the city-forming enterprises and the largest metallurgical enterprise
in Ukraine.

вул. Магістральна, 8, Кривий Ріг,
Дніпропетровська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 056 404 80 08, +38 056 404 80 11

8 Magistralna St., Kryvyi Rih,
Dnipropetrovsk region, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 056 404 80 08, +38 056 404 80 11
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Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
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The hotel features a cafe serving Ukrainian and European
dishes.

Cafe: 09:00–21:00

47
1
1
33

Wi-Fi
Ресторан, бар / Restaurant, bar
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free
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Raziotel

Нікотель Миколаїв

Готель «Raziotel Нікотель Миколаїв» зручно розташований всього у 7 кілометрів від залізничного вокзалу. Високий рівень сервісу та широкий асортимент
додаткових послуг у поєднанні з центральним розміщенням робить цей готель вдалим вибором для кожного гостя.
Інфраструктура готелю включає в себе 87 номер,
конференц-зал на 50 осіб та чудовий ресторан.

пр-т Центральний, 120, Миколаїв, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 051 276 52 71
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The Raziotel Nikotel Mykolaiv is conveniently located
7 kilometers from the railway station. Top-quality service and a wide range of additional services coupled
with the hotel’s central location make the Raziotel
Nikotel Mykolaiv a good choice for all travelers.

Raziotel

Nikotel Mykolaiv
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Raziotel Нікотель Миколаїв» пропонує гостям
широкий спектр послуг: 87 номер різного рівня, конференц-зал, замовлення авіа та залізничних квитків, трансфер, паркування, послуги пральні, організацію комплексного харчування, бізнес-послуги (факс, ксерокс,
сканування), можливість замовлення та доставки їжі.
А також Wi-Fi та сніданок по системі «шведський стіл»,
який входить у вартість проживання. В готелі є ресторан
на 50 місць. У ньому ж сервірується сніданок по системі
«шведський стіл». Організація додаткового харчування,
крім сніданку, можлива за попереднім замовленням.

The Raziotel Nikotel Mykolaiv offers a wide range of services including 87 rooms of various types; a conference
hall; booking air and train tickets; transfer services; parking;
laundry services; full meals; business services (faxing, photocopying, scanning); room service; Wi-Fi and buffet breakfast included in the room rate.

Ресторан: 07:00–22:00

Restaurant: 07:00–22:00

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)

87
1
7

The hotel features a restaurant seating about 50 diners.
It serves buffet breakfasts. Additional meals, except breakfast, are available upon advance request.

Wi-Fi
Ресторан / Restaurant
Паркування / Parking

Free
1

The hotel has 81 rooms, a conference hall for 50 people
and a fine restaurant.

120 Central Ave., Mykolaiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 051 276 52 71
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Raziotel

Маренеро Одеса

Raziotel

Marenero Odesa
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «Raziotel Маренеро Одеса» пропонує гостям
2 конференц-зали та безкоштовне паркування. За додаткові кошти можна скористатися послугами пральні,
організувати трансфер, та скористатися бізнес-послугами: копіювання, сканування та друк документів.

The Raziotel Marenero Odesa offers guests a conference
hall for 50 people and free parking. Laundry services, transfer services and business services (photocopying, scanning
and printing) are available at an additional charge.

Для гостей готелю працює кафе з європейською кухнею,
де кожного ранку сервірують сніданок по системі «шведський стіл».

Кав’ярня: 07:00–21:00

Готель «Raziotel Маренеро Одеса» — сучасний готель
в індустріальній частині Одеси. Відмінна транспортна
розв’язка дозволяє швидко і без перешкод дістатися
до будь-якої точки міста громадським транспортом.
Готель розташований всього в 10 хвилинах машиною до знаменитих Потьомкінських сходів, Оперного театру та вулиці Дерибасівської. Пляж Лузанівка
знаходиться в 6 км від готелю. Інфраструктура готелю включає в себе 61 номери, оформлених з використанням яскравих кольорових акцентів, багатофункціональний конференц-зал та затишне кафе.

The Raziotel Marenero Odesa is a modern hotel located
in the industrial part of Odesa. Good public transport
interchange allows quick and easy access to any part
of the city. The hotel is situated within a 10 minute drive
from the famous Potemkin Steps, the Opera and Ballet Theater, and Derybasivska Street. Just 6 kilometers
away from the hotel is Luzanivka Beach. The Raziotel
Marenero Odesa has 61 rooms decorated with bright
colors, a multi-purpose conference hall and a cozy cafe.

вул. Чорноморського Козацтва, 23, Одеса, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 048 729 91 51

23 Chornomorskogo Kozatstva St., Odesa, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 048 729 91 51
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Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Аеропорт (км) / Airport (km)
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The hotel features a cafe serving European dishes and daily buffet breakfast.

Cafe: 07:00–21:00

61
2
5
10

Wi-Fi
Кафе / Cafe
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service

Free
1
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Це мережа велнес-курортів, розташованих у найкрасивіших
й екологічно чистих куточках України. Готелі пропонують активний відпочинок для всієї родини та оздоровчі процедури на основі кращих природних матеріалів.

Chain of health resorts located in some of the most beautiful and
environmentally safe areas of Ukraine. VitaPark hotels offer families
a variety of recreational activities and health-improving services
using the best natural materials.
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VitaPark

Борисфен

VitaPark
Borysfen
ПОСЛУГИ

SERVICES

На території міського курорту «VitaPark Борисфен» створений клуб сімейного відпочинку: зелена літня зона з
великим відкритим басейном, шезлонгами і альтанками,
дитячий майданчик з аніматорами. Інфраструктура курорту включає ресторан європейської кухні до 150 чоловік, літній бар біля басейну і літню терасу для виїзних
заходів.

The VitaPark Borysfen resort has a family leisure club with
a green area, outdoor swimming pool, sun loungers, gazebos, children’s playground and entertainers. The resort features a European cuisine restaurant for up to 150 people, a
summer bar beside the swimming pool and a summer terrace for outdoor events.

«MORE family club» — новий простір комфортного відпочинку для родини у Києві. Він розташований навколо
сучасного басейну та має структуру курорту. Пропонує
українську та європейську кухню.

Готель «VitaPark Борисфен» — це оаза серед мегаполісу, яка дарує жителям та гостям Києва можливість відпочити від напруженого ритму міського
життя і відновити життєві сили на природі, не витрачаючи дорогоцінний час на тривалі і виснажливі поїздки. «VitaPark Борисфен» розташувався прямо
на березі Дніпра всього в 15 хвилинах від центру
Києва в зеленій зоні Парку Муромець (Парк Дружби Народів). Всього за 15 хвилин від міської метушні можна опинитися в тихій, комфортній зоні відпочинку з чистим повітрям, чудовими краєвидами на
Дніпро, спостерігати як абсолютно вільно гуляють по
парку зайці, лисиці.

The VitaPark Borysfen hotel is a genuine oasis in the
megalopolis where Kyiv residents and visitors alike can
find relief from the stresses of city life and regain their
strength and well-being in this area of beauty without
wasting valuable time traveling long distances. The VitaPark Borysfen is located in a picturesque setting beside the River Dnipro, in the green area of Muromets
Park (Park Dryzhby Narodiv), just 15 minutes from the
center of Kyiv. It will take you no more than 15 minutes
to get away from the hustle and bustle of the city and
find yourself in a quiet recreation setting with fresh air
and magnificent views of the Dnipro, watching hares,
foxes roaming the park.

Парк Муромець (Парк Дружби Народів), 5, Київ, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 044 428 72 00

5 Muromets Park (Park Dryzhby Narodiv), Kyiv, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 044 428 72 00
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MORE family club is a new, comfortable family recreation
area in Kyiv. It features a modern swimming pool with a resort-like layout. Visitors are offered Ukrainian and European dishes.

Ресторан: 07:00–21:00
«More family club»: 07:30–22:00

Restaurant: 07:00–21:00
More family club: 07:30–22:00

Номери / Rooms
64
Конференц-зали / Conference halls
2
Вокзал (км) / Railway station (km)
10,8
Аеропорт Бориспіль (км) / Boryspil Airport (km)
37,3
Аеропорт Жуляни (км) / Zhuliany Airport (km)
15,9
Ресторан / літня тераса / Restaurant / outdoor terrace 2

Wi-Fi
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Room service
Пляжна зона, басейн / Beach area, swimming pool
Дитячий майданчик та кімната
Children’s playground and playroom
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Free
1
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VitaPark
Аквадар

Готель «VitaPark Аквадар» розташований у 2 годинах від Києва, в екологічно чистому районі —
в Черкаському лісництві, недалеко від дендропарку
«Софіївка». Курорт пропонує широкий вибір оздоровчих програм з використанням природних ресурсів: бальнеологія, спелеотерапія, фітотерапія,
та різні види масажу.

The VitaPark Aquadar hotel located in an environmentally safe area of the Cherkasy Forest District
is just two hours’ drive from Kyiv. Also in the vicinity
is Sofiyivka Arboretum. The resort offers a wide range
of wellness programs based on balneotherapy, speleotherapy, herbal therapy and various massage therapy techniques.

вул. Лісова, 1, смт. Маньківка, Черкаська область, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 099 753 2000, +38 097 753 2000,
+38 063 753 2000, +38 047 486 18 68

1 Lisova St., Mankivka village, Cherkasy region
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: +38 099 753 2000, +38 097 753 2000,
+38 063 753 2000, +38 047 486 18 68
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VitaPark
Aquadar
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель «VitaPark Аквадар» пропонує для гостей: оновлений Центр Здоров’я, відділення мінеральних ванн і грязей,
оздоровчі душі, інгаляторій, спелеотерапію, лікувальний
масаж. Основною функцією цих ресурсів — є повернення
пацієнтам повноцінного функціонального і комфортного життя. Інфраструктура курорту включає сучасні номери, ресторан, кафе, дитячий клуб, фітнес-зал, а також
2 конференц-зали, один з яких може прийняти до 200
чоловік.

The VitaPark Aquadar has a newly renovated Health
Center with mineral and mud baths, therapeutic showers,
an inhalatorium, a speleotherapy room and a massage
therapy room. These facilities are designed primarily
to restore patients to a functional and comfortable life
for as long as possible. The resort features modern rooms,
a restaurant, a cafe, a children’s club, a fitness studio
and 2 conference halls, one of which can comfortably
accommodate up to 200 seated guests.

«Колиба»: 17:00–23:00
«Тераса»: 08:00–21:00

Kolyba: 17:00–23:00
Terrace: 08:00–21:00

Номери / Rooms
Конференц-зали / Conference halls
Ресторани / кафе / Restaurants / cafes
Wi-Fi
Паркування / Parking
Wellness-комплекс / Wellness Center
Центр здоров’я / Health Center
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74
2
2
Free

Фітнес-зал, спортивний майданчик
Fitness studio, sports ground
Пляжна зона, басейн / Beach area, swimming pool
Дитячий майданчик та кімната
Children’s playground and playroom
Більярд / Billiard table
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VitaPark

Станіславський Яремче

Особливе територіальне розташування популярного готельного комплексу «Vita Park Станіславський
Яремче» вигідно відрізняє його від інших курортних комплексів міста Яремче. В «два кроки» розташовані — бурхлива гірська річка Прут і повноводний каскадний водоспад Пробій. А з усіх боків готель
оточує унікальний природно-рекреаційний комплекс, що входить до Карпатського Національного
парку. Відстань до гірськолижного курорту Буковель
складає — 30 км, Драгобрат — 35 км.
Курорт має зручний під'їзд і підхід. А його потенціал
відмінно підійде для повноцінного відпочинку сім'єю
або компанією, організації ділових зустрічей і конференцій, а також святкування урочистих подій.
вул. І.Петраша, 5, Яремче, 78500, Україна
Центральний офіс: 0 800 304 500
Телефон готелю: +38 (034) 342-38-15
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The special territorial location of the popular hotel
complex “Vita Park Stanislavsky Yaremche” favorably
distinguishes it from other resort complexes of the city
of Yaremche. In the “two steps” are located – the turbulent mountain river Prut and the full-flowing cascading
waterfalls Proboy. And from all sides the hotel is surrounded by a unique natural and recreational complex,
part of the Carpathian National Park. The distance to
the ski resort Bukovel is 30 km, Dragobrat is 35 km.

VitaPark

Stanislavsky Yaremche
ПОСЛУГИ

SERVICES

Готель пропонує весь спектр послуг на відпочинку. Персонал готелю забезпечить трансфер, забронює квитки,
організує ділові та світські заходи, туристичні поїздки.
До послуг гостей ресторан української та європейської
кухні, басейн, сауна, більярд, паркінг, пральня.

The hotel offers a full range of services on vacation.
The hotel staff will provide transfer, book tickets, organize
business and social events, tourist trips. It offers a restaurant
of Ukrainian and European cuisine, swimming pool, saunas,
billiards, parking, laundry services.

Панорамна купіль — нова послуга для гостей готелю
«Vita Park Станіславський Яремче». C постійною температурою води 38 °, шумом річки Прут і видом на гори.

Panoramic Vat — a new service for guests of the Vita Park
Stanislavsky Yaremche hotel. With a constant water
temperature of 38°, the noise of the Prut River and a view
of the mountains.

Ресторан «Станіславський»: 11:00–22:00

Restaurant Stanislavsky: 11:00–22:00

Номери / Rooms
Конференц-зал / Conference hall
Вокзал (км) / Railway station (km)
Ресторан / Restaurant
Wi-Fi
Паркування / Parking
Wellness-комплекс / Wellness Center

54
1
3
1
Free

Трансфер / Transfer
Паркування / Parking
Обслуговування номерів / Roomservice
Сауна / Sauna
Басейн / Pool
Більярд / Billiard table

The resort has a convenient approach and approach.
And its potential is perfect for a good rest with family
or company, organizing business meetings and conferences, as well as celebrating solemn events.

I.Petrasha St, 5, Yaremche, 78500, Ukraine
Central Office: 0 800 304 500
Hotel phone: ++38 (034) 342-38-15

www.reikartz.com
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Центральний офіс в Києві
0 800 304 500
Безкоштовний дзвінок
по Україні

+38 (067) 570 65 49
Для дзвінків із інших країн

Central office in Kyiv
0 800 304 500
for calls within Ukraine
(free of charge)

+38 (067) 570 65 49
or calls from other countries

reikartz.com
reservation@hg.reikartz.com

