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Буки та Софіївка
або побачити одне з чудес України й дізнатися
найромантичнішу історію кохання
Buki and Sofiyivka or see one of the wonders
of Ukraine and learn a romantic love story
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ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЕМ
ТА РЕСТОРАННИМ КОМПЛЕКСОМ
МЕРЕЖІ. МІСТО ЧЕРКАСИ
Optima Черкаси — це вдале поєднання домашнього затишку, запальних
вечірок, смаків та колориту різних
культур.

НЕЗВИЧНІ ЧЕРКАСИ
Історія, яка твориться на власних
очах. Черкаси від сивої давнини до сьогодення. До вашої уваги,
декілька цікавих місцин, які будуть
знахідкою вже давно бувалим туристам та зачарують кожного.

«PRIMAVERA» — АТМОСФЕРА
ВЕСНИ ТА СМАК ІТАЛІЇ
Відвідайте частинку Італії у серці
українського Полісся.
«Benvenuti a tutti di nostro restorante
Italiano!» — ласкаво просимо!

ФІНАЛ КОНКУРСУ «КРАЩИЙ
ЗА ПРОФЕСІЄЮ»
Кращі професіонали працюють
в Reikartz Hotel Group! Дізнавайтесь усі подробиці конкурсу та імена кращих з кращих за результатами 2018 року.

ACQUAINTANCE WITH THE HOTEL-RESTAU

UNUSUAL CITY OF CHERKASY

PRIMAVERA: THE ATMOSPHERE OF SPRING

THE FINAL OF THE CONTEST “THE BEST

RANT COMPLEX CHAIN. CHERKASY CITY

This story is happening on the eyes. Cherkasy

AND THE TASTE OF ITALY

IN PROFESSION”

Optima Cherkasy is a successful combina-

from ancient times to the present day. There

Visit a part of Italy in the heart of Ukrainian

The final of the contest “The Best in Profession”

tion of home comfort and incendiary parties,

are offered several locations to your attention

Polesie. “Benvenuti a tutti di nostro ristorante

Top professionals work in Reikartz Hotel Group!

tastes and color of different cultures.

that will be a find for long time experienced

Italiano!” — Welcome!

Find out all the details of the competition and the

tourists and that will surprise everyone.

best of the best based on the results of 2018.

Знайомство з готелем
та ресторанним
комплексом мережі.
Місто Черкаси
Навколо столиці України розташовані
декілька цікавих міст, з історією, людьми
та звісно готелями мережі Reikartz.

Optima Черкаси вул. Лазарєва, 6

cherkassy.hotel@reikartz.com

Цього разу на вас чекає не лише екскурсія готелем Optima Черкаси, а ще й подорож гастрономічними
околицями Європи, від морозної, але затишної Скандинавії з вишуканими десертами та ароматною
кавою, таємничої Грузії зі стародавніми рецептами до веселої Чехії, де панують Лагери та Елі.
За традицією нашим гідом буде керуюча готелем Optima Черкаси, Ольга Дяченко.
лових цілях та шукають варіанти
розміщення поруч з місцем роботи,
а також номери категорій Суперіор
та Люкс, які обирають поціновувачі
підвищеного комфорту та затишку. А ось наш номер Люкс. Тут як раз
працює наша покоївка Наталія. Наталія брала участь у конкурсі «Кращий за професією», де показала високий професіоналізм та відданість
улюбленій справі.
керуюча Ольга Дяченко

Доброго дня, Ольго. Ось ми й у вас у гос
тях. Розкажіть нам про ваш готель!
Зайшовши до готелю, гості потрапляють у хол, де їх гостинно зустрічають наші портьє. Чуйність та привітність портьє — одна з причин
високої оцінки нашого готелю на сайті Booking. com. Нещодавно, отримали новину про оцінку 9,1 з 10. Це найвищий показник серед усіх готелів
міста! І саме це надихає на ще більш
плідну працю день у день.

Наталіє, доброго дня. Розкажіть, чим
ви зараз займаєтесь?
Комплектую номер Люкс додатковими рушниками. Гостям подобається,
що у цьому номері є 2 кімнати, тому
великі родини обирають саме його для
проживання. Серед гостей, які приїжджають до нас у ділових цілях теж
є поціновувачі номеру Люкс, адже поруч розташований конференц-зал.

Чи багато відмінностей між різними
категоріями номерів у вашому готелі?
Так, на другому та третьому поверсі
в нас знаходяться номери різних категорій. Раціо та Стандарт для гостей, які приїжджають до Черкас у ді-

А що це за десерт?
Це торт «Шведський еспресо». Знайомтесь — бариста Ольга. ЇЇ можна вважати найбільшим поціновувачем кави.
Ольго, порекомендуйте смачну каву,
яка підходить до десерту найкраще.
Бачу Ви обрали «Шведський еспресо».
Цей десерт вважається найкращим
поєднанням міцності кави та молочної ніжності і по праву вважається
одним з найпопулярніших і улюблених
десертів нашого закладу. Прекрасним
доповненням до цього десерту буде
чашечка запашної кави, наприклад,
Раф — ніжний кавовий напій з ароматом бельгійських вафель і шоколадним смаком.
Чи будуть ще сюрпризи?
Звичайно, в кафе є двері, які ведуть
до більш гострих смаків та відчуттів. Сьогодні нам пощастило, і ми потрапили на майстер-клас з приготування хінкалі від нашого шеф-кухаря
Темура Гомурошвіллі.
До речі Темур сам з Грузії, а саме з району Кахетії, місто Телаві, тому велика частина рецептів і страв представлених в Стумарі — традиційні
кахетинські страви, зокрема, автентичні хінкалі по-телавськи.

бариста Ольга
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покоївка Наталія

Ольго, окрім готелю ви ще можете по
хвалитися ресторанним комплексом.
Наприклад, Скандинавія, це якась осо
блива концепція?
Так дійсно. Скандинавське кафе Фіка —
це місце, де за філіжанкою ароматної
кави гості почувають себе комфортно
у компанії колег та друзів. Та до речі,
Фіка зі шведської — це 15-ти хвилинна перерва на каву!
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шеф-кухар Темур

Темуре, розкажіть нам про історію вашої
страви і в чому секрет її популярності.
Хінкалі, як і хачапурі, є гордістю і візитною карткою Грузії. Важко собі
уявити грузинську кухню без них.
У нашому кафе ми готуємо хінкалі
за старими сімейними рецептами,
які я привіз з Кахетії, завжди готуємо їх з-під ножа, вони не піддаються заморожуванню і тому не дивно,
що саме хінкалі є одним з найпопулярніших страв серед наших гостей.

Офіціант Андрій

Ольго, голодним від вас піти не мож
ливо?
Звісно! Нещодавно ми відкрили ще одне
смачне місце на гастрономічній карті Черкас — чесько-німецький паб
«Zivot A Pivo».
Андрію, яка страва користується най
більшою популярністю у пабі?
Зазвичай гості обирають традиційну
німецьку страву Айсбан — це свиняча рулька, запечена з прянощами,
часником і цибулею, яка подається з тушкованою капустою. Її м'яке
і соковите м'ясо з тонкою хрумкою
скоринкою не залишить байдужим
жодного нашого гостя. Чудовим доповненням до цієї страви буде келих
фірмового пива «Reikartz Брюн».
Ми дякуємо Вам, Ольго, за чудову екс
курсію, а на цьому наш тріп добігає
кінця. До нових зустрічей!

Незвичні Черкаси
Досить затишні та спокійні Черкаси, які своїми
спальними кварталами ніби огородили усіх
мешканців від метушні все ж не припиняють
дивувати. Це місто, яке не зупиняється та
продовжує творити свою унікальну історію.
До вашої уваги, декілька цікавих місцин, які
будуть знахідкою вже давно бувалим туристам.
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буддійський храм «Білий Лотос»

Єдиний у Європі буддійський храм

Не так давно, з 1990 року,
на Дніпровських пагорбах Черкащини височіє єдиний у Європі буддійський храм «Білий Лотос». Досить молода святиня вже має свою
незвичайну історію. При будівництві храму, формуючи фундамент,
робітники випадково натрапили
на цікаву знахідку — древню статуетку воїна в шоломі, зроблену
із неземних металів. Знавці поговорюють, що саме з наших місцевостей бере початок рід батьків
останнього Будди і навіть в дослід-

ницьких матеріалах знайдено запис про те, що 5 000 років до н.е.
на території сучасного Черкаського
озера був острів, на котрому вже існував буддійський храм.
Нинішня святиня ж є прообразом
буддійського храму в Лаосі. У храмі
проводять філософські навчання
та пізнавальні екскурсії, навчають
поводженню з холодною зброєю
та бойовим мистецтвам.
узвіз Івана Франка, 4

музей «Кобзаря»
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Унікальний музей однієї книги

На перехресті вулиць Хрещатик і Байди-Вишневецького знаходиться старовинна будівля, історія
якої напряму пов’язана зі створенням єдиного у світі музею однієї книги — славетним Кобзарем. У далекому
1859 році у цьому будинку мешкала
родина купців Цибульських. Факти
говорять про те, що під час останнього візиту Шевченка в Україну, його
було взято під арешт та направлено
до Черкас, де він мусив чекати на свій
вирок. І саме сім’я Цибульських вирішила облегшити долю поета й перевезти його на час утримання до свого

помешкання, давши хабара місцевому поліцейському. Однак, музей вже
було створено за радянських часів
на честь 160-річчя з дня виходу книги
в Петербурзі у 1989-му році.
Експозиція музею тематично розділена на три зали, де зберігаються
раритетні видання творів Шевченка,
й навіть перше видання збірки 1840го року, історичні документи та новітні переклади «Кобзаря» майже на 140
мов світу.
вул. Байди-Вишневецького, 37
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Кафедральний собор по праву вважається найбільшим православним храмом в Україні. Його
було зведено та освячено у 2002 році
за проектом митрополита Черкаського і Канівського Софронія (Дмитрука) у візантійському стилі, а будівництво тривало майже 10 років.
Храм заввишки понад 72 м у своїх
стінах може прийняти одночасно
до 12 тисяч осіб. Раніше на місці собору стояли Цвинтарна Успенська
церква і храм-пам'ятник святого
великомученика Георгія Побідоносця, збудовані у 1916-1917 роках для
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Сонячний годинник

Свято-Михайлівський
кафедральний собор
загиблих на фронтах 1-ї світової
війни. Ця ділянка була найбільшим
міським цвинтарем тих часів, де ховали людей всіх віросповідань.
вул. Ільїна, 212

Свято-Михайлівський собор

Долина Троянд на березі Дніпра

Долина Троянд — улюблене місце усіх жителів міста, через
просторі алеї, зелені насадження
та широкий Дніпр. Свою цікаву назву паркова асамблея отримала саме
через велику кількість насаджень
цих квітів, але, на жаль, з часом, троянди у парку зустрічаються усе рідше. Проте, похизуватись все ж є чим.
До особливостей парку можна віднести величезний бронзовий соняч-

НАВКОЛО УКРАЇНИ

ний годинник, у виді птаха, діаметром 15 метрів. Його встановлено
у 2012 році. В якості годинникової
стрілки виступає великий журавель,
а замість цифр — дванадцять стільців як алюзія на легендарний роман
Ільфа і Петрова.
транспортна зупинка
«Долина троянд»
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Букський каньйон на річці Тікич

Буки та Софіївка — або побачити
одне з чудес України й дізнатися
найромантичнішу історію кохання
Букський
каньйон

Щоб побачити щось дійсно цікаве, не обов’язково їхати за кордон.
В Україні також є що показати туристам — як місцевим,
так й іноземцям. Саме у Черкаській області знаходиться
«маленька Швейцарія» України — Букський каньйон і відома
туристична перлина — дендропарк «Софіївка».

Букський каньйон називають «маленькою Швейцарією», а ще «скандинавським фіордом» в серці України. Кажуть, тут особливо красиво
навесні. Коли цвітуть дикі тюльпани
й часник, а поміж кущів пасуться невеличкі стада диких чорних та білих
козенят…
Це диво природи знаходиться у селищі Буки, Маньківського району,
що на Черкащині, на скелястих берегах річки Гірський Тікич. Річкові
води стрімко скочуються з брили
граніту, тим самим створюючи водоспад Вир. І хоча рельєф тут рівнинний, матінка природа зробила
виняток, наділивши цю місцевість
мальовничим
гранітним
каньйоном. Загальна довжина його —

приблизно 2,5 кілометри, а ширина — 80 метрів. Висота скель сягає
тридцяти метрів. Мабуть, цьому
камінню понад 2 мільярди років.
Воно утворилось у протерозойський період — коли лише формувались ґрунти нашої планети. Це чудо
природи не залишилося непоміченим, і з 1972 року Букському каньйону присвоїли статус державного
пам'ятника природи місцевого значення. І жителі місцевих сіл пишаються тим, що це місце представляло Черкаську область у конкурсі
«7 природних чудес України».
Саме «Українським Стоунхенджем»
називають складені у формі, схожі
на англійський кромлех, гранітні
брили. Люди приписують спору-
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ді рукотворне походження. Проте,
досі це не було доведено, тож вчені
ще досліджують загадковий об’єкт
каньйону.
Зараз Буки — селище міського типу
з кількістю жителів біля 2 тисяч.
Його назва походить від того, що тут
колись росли букові дерева. Ліси
належали польським магнатам Калиновським. Відомі Буки ще й тим,
що саме тут, на річці Гірський Тікич,
була збудована перша в Україні гідроелектростанція. Її будували довго,
вручну, як кажуть місцеві жителі.
Та довго установа не пропрацювала.
З кожним роком більше туристів
приїжджають до Букського каньйону. Тут можна поплавати, порибалити, або полазити скелями. У здешніх

водах водиться чимало риби. А альпіністи полюбили каньйон за різноманітність форм скельних виступів.
Приїжджайте сюди навесні, влаш
туйте собі прогулянку річкою у човні. Вмочіть ноги у воду Гірського Тікича, послухайте, як шумить річка
та поспостерігайте за мальовничою
довколишньою природою. А зупинитися ви зможете у готелі «VitaPark
Аквадар», який знаходиться за 25
хвилин автомобілем від цього чарівного місця.
с. Буки, вул. Туристична, 3,
Черкаська область
У 25 хвилинах їзди
від курорту VitaPark Аквадар

Дендропарк «Софіївка»

Софіївка
Дендропарк «Софіївка» відомий
як туристична перлина України, музей садово-паркового мистецтва,
місце, де можна поринути у казковий романтичний світ природи,
краси й кохання… Особливо прекрасна вона навесні, коли тисячі
дерев розквітають мальовничими
кольорами, даруючи радість відвідувачам парку.
На які тільки божевілля йшли чоловіки, щоб здивувати своїх коханих:
складали сонети, будували замки, починали війни, а також дарували розкішні парки. Саме так двісті років тому
зізнався в коханні своїй дружині Софії
граф Станіслав Фелікс Потоцький.
Вона — Софія Глявоне, розумниця, красуня, куртизанка, звідниця,
дружина і коханка кількох шляхетних дворян. Він — Станіслав
Потоцький, один з найбагатших
польських магнатів.
Познайомились вони у 1791 році,
у місті Ясса, але разом бути не могли. У Потоцького була своя сім'я,
а у Софії своя. І тільки через сім років вони узаконили свої відносини.

Саме Софія тонко натякнула закоханому Потоцькому, що в його уманських володіннях було б непогано
зробити гарний парк. Так почалася
історія Софіївського парку. Звучали
вибухи, стукали кирки робітників,
які вирубували у природних скелях
майбутні гроти Діани й Каліпсо, організовувалася водна система, рилися ставки, висаджувалися дерева
і чагарники. Загалом, тут працювало більше ніж 800 селян. А витрати
на будівництво склали 2 000 250 рублів сріблом. Закоханий Потоцький
хотів, щоб була в ньому часточка Еллади, батьківщини Софії, Єлисейські
поля, чудові рослини, скульптури —
все те, що розвіяло б в душі коханої
тугу за батьківщиною. Цей щедрий
дарунок граф презентував Софії
в день її янгола, у травні 1802 р.
«Коханий дарує Софії». Ці слова
за наказом графа були викарбувані на одній з колон на вході в парк,
який так і назвали — Софіївка. В той
день, на відкритті, зібралося багато
гостей, всі милувалися цими чарівними краєвидами, захоплювалися
й насолоджувалися красою. Потоць-

Рожевий будинок

кий створив для Софії справжню
феєрію. Але навіть у гарних історій
буває сумне закінчення. Через три
роки, в 1805 році граф Потоцький
помер, так й не добудувавши повністю парк. Його успадкувала Софія,
а потім її син. Але час, подібно талановитому скульптору, відітнув все
зайве й доніс до нас лише прекрасну
історію любові, закарбовану на століття в красі Софіївського парку.
На чималій площі парку — 179,2 га —
крім рослинності, є ще багато цікавого, створеного руками людини у співавторстві з величною природою:
тут і мудрий змій (фонтан), і скульптури Амура, Венери, Аполлона,

Готель «VitaPark Аквадар» розташований у 2 годинах від Києва, в Черкаському лісництві — в екологічно
чистому районі з власною територією 160 000 кв. м. Курорт пропонує
для гостей: оновлений Центр Здоров'я, відділення мінеральних ванн
і грязей, оздоровчі душі, інгаляторій, спелеотерапію, бальнеологію,
лікувальний масаж, а також власний SPA-центр.
Інфраструктура курорту включає
74 сучасні номери наступних кате-

тут є підземна річка Ахеронт, через
яку можна проїхати човном, тут і корабель Одіссея, і поле битви богів
та титанів, і багато іншого!
За один день оглянути все нереально. Саме тому варто приїхати на декілька днів, щоб переповнитися враженнями та надихатися повітрям
Софіївки. А зупинитися ви зможете
у готелі «VitaPark Аквадар», який
знаходиться за 30 хвилин
автомобілем.
м. Умань, вул. Київська, 12а,
Черкаська область
У 35 хвилинах їзди
від курорту VitaPark Аквадар

горій: «Класик Double», «Стандарт
Double», «Гранд Стандарт Twin»,
«Стандарт Twin», «Суперіор Twin»,
«Альпійські Апартаменти», ресторан, кав’ярню, дитячий клуб, фітнес-зал, а також 2 конференц-зали, один з яких може прийняти
до 120 осіб.
VitaPark Аквадар
вул. Лісова, 1, с. Маньківка,
Черкаська область
www.reikartz.com

курортний готель «VitaPark Аквадар»
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Карта готелів
Map of hotels
Рiвне
Rivne

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

Optima Rivne

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

Lviv
Львiв

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

Optima Hotel — готелі рівня 3 зірки / 3 star hotels

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

Почаїв
Pochaiv
Reikartz Pochaiv

Reikartz Dworzec Lviv
Reikartz Medievale Lviv

Закарпаття
Zakarpattia
Reikartz Carpaty
Reikartz Polyana

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

Яремче
Yaremche
VitaPark Stanislavsky Yaremche

ЗАКАРПАТТЯ / ZAKARPATTIA
Reikartz Карпати / Reikartz Karpaty
Reikartz Поляна / Reikartz Polyana

ВІННИЦЯ / VINNYTSIA

ХЕРСОН / KHERSON

Optima Вінниця / Optima Vinnytsia

Optima Херсон / Optima Kherson

ЛЬВIВ / LVIV

ЖИТОМИР / ZHYTOMYR

Reikartz Медіваль Львів / Reikartz Medievale Lviv
Reikartz Дворжец Львів / Reikartz Dworzec Lviv

Reikartz Житомир / Reikartz Zhytomyr

ЧЕРНІГІВ / CHERNIHIV
ПОЧАЇВ / POCHAIV
Reikartz Почаїв / Reikartz Pochaiv

IВАНО-ФРАНКІВСЬК / IVANO-FRANKIVSK
Reikartz Парк Готель Iвано-Франківськ /
Reikartz Park Hotel Ivano-Frankivsk

VitaPark Станіславський Яремче /
VitaPark Stanislavsky Yaremche

РІВНЕ / RIVNE
Optima Рівне / Optima Rivne

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ /
KAMIANETS-PODILSKY
Reikartz Кам’янець-Подільський /
Reikartz Kamianets-Podilsky
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Reikartz Чернігів / Reikartz Chernihiv

КИЇВ / KYIV

КРИВИЙ РІГ / KRYVYI RIH

Reikartz Аташе Київ / Reikartz Attache Kyiv

Reikartz Аврора Кривий Ріг /
Reikartz Aurora Kryvyi Rih

VitaPark Борисфен / VitaPark Borysfen

Raziotel Кривий Ріг / Raziotel Kryvyi Rih
Optima Делюкс Кривий Ріг /
Optima Deluxe Kryvyi Rih

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. / CHERKASY REGION

КРОПИВНИЦЬКИЙ / KROPYVNYTSKYI

VitaPark Аквадар / VitaPark Aquadar

Reikartz Кропивницький / Reikartz Kropyvnytskyi

МИКОЛАЇВ / MYKOLAIV

ЧЕРКАСИ / CHERKASY

Reikartz Рівер Миколаїв / Reikartz River Mykolaiv
Reikartz Континент Миколаїв /
Reikartz Contynent Mykolaiv

Optima Черкаси / Optima Cherkasy

Raziotel Нікотель Миколаїв /
Raziotel Nikotel Mykolaiv

ВЕСНА 2019

Raziotel Маренеро Одеса /
Raziotel Marenero Odesa
Hotel Milano by Reikartz Collection /
Hotel Milano by Reikartz Collection

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

ЯРЕМЧЕ / YAREMCHE

ОДЕСА / ODESA

СУМИ / SUMY
Reikartz Суми / Reikartz Sumy

Кам’янецьKamyanets-

Reikartz Kami

Чернігів
Chernihiv
Reikartz Chernihiv

Київ
Kyiv

Суми
Sumy

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

Житомир
Zhytomyr
Reikartz Zhytomyr

Вінниця
Vinnytsia

Черкаська обл.
Cherkasy region

Optima Vinnytsia

Reikartz Sumy

Полтава
Poltava

Optima Cherkasy

Reikartz Gallery Poltava

Reikartz Kharkiv

Кременчук
Kremenchuk

VitaPark Aquadar

Reikartz Kremenchuk

Кропивницький
Kropyvnytskyi

-Подільський
-Podilsky

Харків
Kharkiv

Черкаси
Cherkasy

Дніпро́
Dnipro

Reikartz Kropyvnytskyi

ianets-Podilsky

Reikartz Dnipro
Reikartz Collection Dnipro

Кривий Ріг
Kryvyi Rih
Миколаїв
Mykolaiv
Reikartz River Mykolaiv
Reikartz Continent Mykolaiv
Raziotel Nikotel Mykolaiv

Reikartz Aurora Kryvyi Rih
Raziotel Kryvyi Rih
Optima Deluxe Kryvyi Rih

Запоріжжя
Zaporizhia
Reikartz Zaporizhia

Маріуполь
Mariupol
Reikartz Mariupol

Херсон
Kherson
Optima Kherson

Одеса
Odesa
Raziotel Маренеро Одеса
Reikartz Collection Hotel Milano

ХАРКІВ / KHARKIV

ДНІПРО / DNIPRO

Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

Reikartz Дніпро / Reikartz Dnipro
Reikartz Collection Дніпро / Reikartz Collection Dnipro

ПОЛТАВА / POLTAVA
Reikartz Галерея Полтава /
Reikartz Gallery Poltava

ЗАПОРІЖЖЯ / ZAPORIZHIA
Reikartz Запоріжжя / Reikartz Zaporizhia

КРЕМЕНЧУК / KREMENCHUK

МАРІУПОЛЬ / MARIUPOL

Reikartz Кременчук / Reikartz Kremenchuk

Reikartz Маріуполь / Reikartz Mariupol
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Short and to the point
Acquaintance with
the hotel-restaurant
complex chain.
Cherkasy city
Several interesting cities are located around
the capital of Ukraine, with history, people
and of course the hotels of the Reikartz chain.
This time we will visit with you the glorious
city of Cherkasy. It's remarkable not only
for the historical heritage and the longest dam
in the country, but also for the Optima Hotel
Cherkasy. By tradition, our guide to the hotel was
Olga Diyachenko, the manager of Optima Cherkasy.

Unusual city
of Cherkasy
Cherkasy is quite a cozy and quiet city, which
seems to have fenced all residents away from
the hustle and bustle with its sleeping quarters,
it haven't ceased yet to amaze. This city doesn't
stop and continue to create its unique history.
Your attention is invited to several locations that
will be a godsend for experienced tourists.
1. The unique museum of one book
The old building is located at the intersection
of Khreshchatyk and Baida-Vishnevetsky streets.
Its history is directly connected with the creation
of the only book museum in the world —
the famous Kobzar.
2. The only Buddhist temple in Europe
Not so long ago, since 1990, the only one
in Europe Buddhist temple “White Lotus”
towers on the Dnieper hills of Cherkasy. The
territory of the temple is equipped according
to all Buddhist canons. The white stupa located
at the front of temple, it's a symbol of feminine
energy, the universe and earthly elements. The
black stupa is masculine energy; beneath it's the
pyramidal room with the Ben-Ben cosmic stone,
the top of which is directed downwards.
3. St. Michael's Cathedral
St. Michael's Cathedral is the largest Orthodox
Church in Ukraine. It was built and consecrated
in 2002 according to the project of Sofroniy
(Dmitruk) — Metropolitan of Cherkasky and
Kanevsky. The construction of the temple lasted
almost 10 years. The temple with a height of more
than 72 meters can accommodate up to 12,000
people at a time.
4. Valley of Roses on the bank of the Dnieper
The favorite places of all city residents are
the spacious alleys, green spaces and a wide
Dnieper. The features of the park include a huge
bronze sundial in the form of a bird (15 meters
in diameter). They are installed in 2012. Hour
hand is the big shadoof, and instead of numbers —
twelve chairs as an allusion to the legendary
novel of Ilf and Petrov.
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Entering the hotel, guests immediately find
themselves in the lobby and at the reception, where
our receptionists hospitably meet them. By the way,
this is our smiling receptionist Alina, thanks
to whom the guests feel “at home” from the first
minute of their stay. Responsiveness and smiling —
one of the reasons for the appreciation of our hotel
on the site Booking.com. Other reasons include
delicious breakfasts, clean rooms, Wi-Fi and a very
convenient location.
Scandinavian cafe Fika is a place where over
a cup of flavored coffee, guests feel comfortable
in the company of colleagues or friends, where
the atmosphere is conducive to free communication
and there are no restrictions on creativity. Guests
come back here again and again.
We were also lucky to attend a master class
on cooking khinkali from our chef Temur
Gomuroshvilli.
We cook khinkali according to old family recipes
in our cafe. We always cook them fresh, it doesn't
freezing. Therefore, it isn't surprising that khinkali
are one of the most popular dishes among our
guests. Despite the fact that the hotel already
operated a cafe and restaurant, we understood
that something was missing. We concluded:
it's necessary to open the “Zivot a Pivo” bar so that
each guest can find a dish to his taste. Every guest
in our pub can find a comfortable place. For noisy
companies, the main hall is perfect - the epicenter
of Friday parties and Saturday evenings of live
music; for the lobby-evenings — small or VIProom; and for those who want to talk — the bar
counter will be the best place.

Buki and Sofiyivka
or see one of the
wonders of Ukraine
and learn a romantic
love story
Bukskiy canyon is also called the “scandinavian
fjord”. It located in the heart of Ukraine. They say
it's especially beautiful here in spring, when wild
tulips and garlic are blooming.
This natural wonder is located in the village
of Buki, Mankovsky district in the Cherkasy region, on the rocky banks of the Gorny Tikich river. Its total length is about 2.5 kilometers, and its
width is 80 meters. The height of the rocks reaches thirty meters. These stones are over 2 billion
years old. Granite boulders, made in a form similar to the English Cromlech called the “ukrainian
stonehenge”.
3, st. Turystychna, v. Buki, Cherkasy region
Dendropark “Sofiyivka” is known as the tourist
pearl of Ukraine. This is a place where you can
plunge into the fabulous romantic world of nature, beauty and love.
More than 200 years ago, enamored Count Pototsky presented it to his young wife Sofia.
More than 800 peasants worked on the construction of the park. And the construction costs
amounted to 2 000 250 silver rubles. The count
wanted to see a piece of Hellas, the homeland
of Sophia, the Champs Elysees, magnificent
plants, sculptures — everything that would dispelled homesickness in the soul of his beloved wife. The count presented this generous gift
to Sophia on the day of her angel, in May 1802.
It cannot be looked overnight. That is why you
need to come for a few days to enjoy the impressions and get enough air of Sofiyivka. And you can
stay at the hotel "VitaPark Aquadar", which is 30
minutes away by car.
12a, st. Kyivska, Uman, Cherkasy region
Hotel “VitaPark Aquadar” is located in Cherkasy
forestry. This is an ecologically clean area with its
own territory of 160 000 sq. M. The resort offers
for guests: an updated health center, speleothera-

presentations. Conference rooms can simultaneously accommodate up to 150 people. The hotel has two
restaurants, fitness and spa area, swimming pool.

py, balneology, therapeutic massage, as well as its
own SPA-center.
The resort infrastructure includes 74 modern
rooms, a restaurant, a cafe, a kids club, a fitness
room, and 2 conference rooms.
1, st. Lisova, v. Mankivka, Cherkasy region

Primavera:
the atmosphere
of spring and
the taste of Italy
“Primavera” in Italian means “spring” — so light,
easy and pleasant, like the restaurant itself. This is
a place where you can forget about your everyday
problems and just enjoy the moment.

Where and How?
We are opening new
places with Reikartz
Travel Ukraine
The beginning of the new year is a good reason
to plan new trips, decide on new locations and go
to unknown places. What is the best way to plan
a vacation: yourself or to entrust your vacation
to professionals? Bogdana Vovchok, senior
manager of Reikartz Travel Ukraine, told us about
the intricacies of organizing tours to Ukraine.
Ukraine is the largest country whose borders lie
entirely in Europe. Experienced tourists are no
longer surprised neither by Zaporizhska Sich
on the island of Khortytsya nor by the Potemkin
Stairs in Odessa. Reikartz Travel Ukraine tries
to find unique places with a special history while
compiling the program of tours. And guides
are very helpful. It is often the case that there
are guests in a group who are looking for something
more than a good rest. When the band left on the
“10 Western Wonders” tour. It was there that
one of the locations was “Tarakanovsky fort”
in th. Cockroaches, Rivne region. Then, one of the
tourists turned to our guide. She had only an old
photo. Our guide helped her to find the answers
and recreate the last years of a person’s life with
whom was lost the connection for a long time.
Reikartz Travel Ukraine as a tour operator is glad
to tell you why you should choose our services. A trip
of thoughtful and organized is a wonderful gift.
This impressions will remain forever in the memory
of loved ones. You just need to call, choose a city,
get a certificate and donate it. The tour operator
assumes the entire organization of “on a turn-key
basis” tours. We guarantee our tourists a wonderful
holiday and communication with a responsible
manager 24/7. We are ready for anything for your
perfect holiday with Reikartz Travel Ukraine!

Reikartz Mice also offers a conference center
on the basis of the “Reikartz Karpaty” hotel
for lovers of mountainous nature. It can accommodate up to 90 people. A wellness complex with
spa, sauna and massage room is available for hotel guests. There is also a restaurant of national
and European cuisine.
Reikartz Mice undertakes the organization to full
range of services for your event: transfers, accommodation, conference rooms, coffee breaks,
lunches, dinner, cocktails and banquets, catering
and theme parties. We will take care of a bright
and interesting entertainment program, and comfortable rest for all guests.

The concept of Primavera restaurants is Italian
cuisine, it combines a variety of gastronomy from
all regions of Italy. This is Roman, Tuscan, and,
of course, Sicilian cuisine.
The gourmet menu includes traditional specialties:
delicate soups, classic and alternative steaks,
mussels, and escargo (snails). Pasta Fresco
it's prepared by chefs using semol meal, Tourneddo
Rossini (filet mignon with a foie gras), Beef
Wellington whitch has an unsurpassed taste. Even
biggest gourmands will be surprised!
So, “Benvenuti a tutti di nostro restorante
Italiano!” — Welcome to one of the restaurants
“Primavera” in Zhytomyr or in Kamyanets-Podilsky!
Address in Zhytomyr
5/8, Zamkova Square
+ 38 041 255 89 14
+ 38 041 255 89 10
primaverazt
primavera_zhytomyr
Address in Kamyanets-Podilsky
2, st. Starobylvarna
+38 038 499 16 35
+38 067 380 76 88
primavera.kamenets

Organizing Outing
Events with
Reikartz Mice
Are you looking for a good place to relax with
the whole team and hold an outing event?
Reikartz Mice provides services for organizing
outing events throughout Ukraine and offers not
only business hotels, but also resort locations.
You can spend time with maximum benefit
in the hotel “VitaPark Aquadar” in the Cherkasy
region. For corporate events, “VitaPark Aquadar”
offers two full-service conference rooms for holding
conferences, round tables, seminars, trainings and

The final of the
contest “The Best
in Profession”
Top professionals work in Reikartz Hotel Group!
And they vividly proved it on January 16, 2019
during the Grand Final of the “Best in Profession” competition.
The final of the internal competition was held
in the hotel complex “Vita Park Borysfen”
in Kiev. Competitions were held in 6 categories:
Management, Service-class, Bar-art, Cookery,
Reception, Housekeeping.
The evaluation of the participants was carried
out by employees of the company and invited
jury, such as: Victor Fialkovsky — master chef,
member of the jury of international competitions WACS, head of supply and sales at the State
Enterprise “Guaranty Service”.
Andrey Vyunichenko is a national key account
manager at HoReCa Metro Cash & Carry Ukraine.
Kirdoglo Polina — World Class brand ambassador in Ukraine — implemented the professional
assessment in accordance with the requirements
of international bartender competitions.
Bartenders prepared specialty cocktails based
on premium alcohol Diageo Reserve: premium
dutch cocktail vodka Ketel One, Bulleit Bourbon,
gin Tanqueray London Dry.
We appealed to the organizers of the project
“The Best in Profession” — HR department, found
out the details of the organization, the stages
of the competition, the winners and prizes, as well
as the future plans of the company to this project.
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Фінал конкурсу
«Кращий за професією»
Кращі професіонали працюють в Reikartz
Hotel Group! І довели вони це 16 січня 2019
під час Гранд-фіналу конкурсу «Кращий
за професією».
Учасники та організатори конкурсу

ПРЕДСТАВЛЯЄМО ВАМ КРАЩИХ
ФАХІВЦІВ НАШОЇ МЕРЕЖІ
ЗА ВЕРСІЄЮ 2018 РОКУ
КАТЕГОРІЯ «УПРАВЛІННЯ»
1 місце — Кучер В'ячеслав,
«Reikartz Житомир»
2 місце — Чернянова Юлія,
«Optima Рівне»
3 місце — Лапюк Максим,
«Optima Херсон»
КАТЕГОРІЯ «СЕРВІС-КЛАС»
1 місце — Неспяк Володимир,
«Стумарі», Львів
2 місце — Власюк Віталій,
«Primavera», Житомир
3 місце — Хлопоніна Вікторія,
«Reikartz Галерея Полтава»
КАТЕГОРІЯ «БАР-АРТ»
1 місце — Литовченко Дмитро,
«Хмільний Патрік», Миколаїв
2 місце — Стальченко Андрій,
«American Bar & Grill», Вінниця
3 місце — Щур Максим, «Zivot
A Pivo», Чернігів

Фінал внутрішнього конкурсу відбувся в готельному комплексі
«VitaPark Борисфен» в Києві. Змагання проводилися в 6 категоріях.
Учасників конкурсу оцінювало висококваліфіковане журі, членами
якого були:
Віктор Фіалковський — майстер-шеф,
член журі міжнародних конкурсів
WACS, начальник відділу постачання та збуту ДП ДУС «Гарант Сервіс».
Андрій Вьюніченко — національний
менеджер по роботі з ключовими
клієнтами по каналу HoReCa Metro
Cash & Carry Ukraine.
Професійну
оцінку
відповідно
до вимог міжнародних конкурсів
бартендерів здійснювала Кірдогло
Поліна — бренд-амбасадор World
Class в Україні.
Конкурс пройшов за підтримки постійних партнерів Reikartz Hotel
Group — компанії Metro Cash & Carry
Ukraine та Diageo Reserve.

них підрозділів готелів та кілька етапів проведення. У нас велика мережа
і досить сильна система підготовки
співробітників. Спершу відбиралися
найсильніші у своїй спеціальності —
по готелях, далі — у кожному з чотирьох регіонів й з гучним Гранд-фіналом в Києві.
Скільки всього учасників було спочатку?
На першому етапі було понад 100
заявок на участь. Після відбіркового
туру від кожного підрозділу (ресепшен, кулінарія, сервіс-клас, хаускіпінг)
переможці потрапили до півфіналу.
Що чекає переможців конкурсу далі?
Переможці в фіналі, окрім визнання
й захоплення колег, отримують також матеріальну винагороду в розмірі
двох окладів (1-е місце), одного окладу (2-е місце), 0,5 окладу (3-е місце).
У нашій країні практикується проведення професійних конкурсів високого
рівня за участю закордонних журі.
Умови проведення нашого конкурсу
максимально наближені до міжнародних, критерії оцінки, тому переможці

КАТЕГОРІЯ «КУЛІНАРІЯ»
1 місце — Гаврилко Назар, «Альпійський», Івано-Франківськ
2 місце — Бембновіч Ростислав,
«Тлустий Гусак», Львів
3 місце — Дзюман Сергій,
«Zivot A Pivo», Черкаси

1 місце — Єсін Кирило, «Optima
Херсон»
2 місце — Герасименко Ангеліна,
«Reikartz Галерея Полтава»
3 місце — Смоквіна Юрій,
«Reikartz Рівер Миколаїв»

1 місце — Скочко Анна,
«Reikartz Дніпро»
2 місце — Данилко Наталя,
«Reikartz Чернігів»
3 місце — Чорна Надія, «Raziotel
Маренеро Одеса»
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Чи можуть гості готелю спостерігати
за змаганням?
Змагання проводяться в залах ресторанів та конференц-залах готелів
у робочий час. Гості мають можливість спостерігати за їх проходженням та ще раз переконатися своїми
очима, що фахівці в нашій мережі —
кращі. Адже робота багатьох співробітників залишається для гостя
таємницею. Крім того, фото- та відеозвіти розміщуються на інтернет-ресурсах та дають можливість
оцінити рівень проведення заходу.
Даний конкурс можна порівняти зі спор
том або додатковим навчанням?
Конкурс дає можливість обмінятися
досвідом з колегами з різних регіонів,
почути оцінку досвідчених та високопрофесійних членів журі. Тому
це, скоріше, частина загальної системи навчання та розвитку. Учасники та переможці піднімаються
на сходинку вище у своєму професіоналізмі. Крім того, де ви ще побачите
складені рушники, кулінарні страви,
коктейлі, що доведені до рівня творів
мистецтва?
Дякуємо Олексію Ларіонову, Ользі Зу
бань, Ірині Магалецькій та Надії Ро
манчук за докладну розповідь про за
хід. Дякуємо департаменту персоналу,
всім учасникам та журі! Чекаємо на
ступних захопливих заходів.

КАТЕГОРІЯ «РЕСЕПШЕН»

КАТЕГОРІЯ «ХАУСКІПІНГ»

бартендер, офіціантів — це не рідкість, як в Україні, так і у світі,
то аналогів змагань такого рівня
серед портьє або хаускіперів в нашій
країні точно немає.

змагання у категорії «Хаускіпінг»

За подробицями організації й проведення конкурсу ми звернулися
до організаторів проекту «Кращий
за професією» — департаменту HR.
Чим викликана поява такого масштаб
ного конкурсу, який охоплює кілька
етапів від відбору до фіналу?
Формат передбачає залученість різ-
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нашого внутрішнього конкурсу отримують можливість захищати честь
нашої мережі на рівні країни.
Чи є дані конкурси унікальними
в Україні?
Конкурс такого масштабу для готельно-ресторанних мереж унікальний. І, якщо конкурси серед шефів,

змагання у категорії «Управління»

«Primavera» — атмосфера
весни та смак Італії
Італійський ресторан «Primavera» — це не тільки смачні вишукані страви, а й особливе відчуття теплоти й доброзичливості.
«Primavera» в перекладі з італійської означає «весна» — така світла,
легка і приємна, як і сам ресторан. Місце, де можна забути про свої
буденні проблеми та просто насолоджуватись моментом.
Концептом ресторанів «Primavera» є італійська
кухня, яка об’єднує в собі розмаїття гастрономії всіх регіонів Італії. Це Римська, Тосканська,
й, звичайно, Сицилійська кухня.

Особливість закладів виражається інтер'єром.
У ресторанах ви можете милуватися захопливими італійськими краєвидами на картинах, поринати в атмосферу душевного спокою та затишку.

До вишуканого меню входять традиційні фірмові страви: ніжні супи, класичні та альтернативні
стейки, мідії, ескарго (равлики). Pasta Fresco, яку
готують кухарі самостійно з використанням борошна семола. Турнеддо Россіні (філе міньйон
з фуагри), так само Біф Велінгтон — мають неперевершений смак, який здивує найвибагливіших
гурманів. А ще десерти власного виробництва
й міцна шведська кава Lofbergs.

Не менш важливим є й підхід до кожного гостя —
для вас з радістю організують гучну тематичну
вечірку та, навпаки, романтичну вечерю з келихом вишуканого італійського вина. Свята люблять
усі — і дорослі, і діти, а тому, щоб створити ідеальне свято — весілля вашої мрії, яскраве й незабутній день народження, незвичайну вечірку — колектив ресторану докладе максимальних зусиль,
щоб ваше свято було по-особливому щасливим.

Падерин Артур
шеф-кухар ресторану
«Primavera» Житомир

Іноземні гості, в тому числі італійці, часто наголошують, що «Primavera» — це частинка Італії
у серці українського Полісся.
Якщо вам потрібна гармонія, затишок — можете
завітати відпочити душею до одного з ресторанів «Primavera» в Житомирі або в Кам’янець-Подільському.
Отож, «Benvenuti a tutti di nostro restorante
Italiano!» — ласкаво просимо!

«Кухня — це серце ресторану, яке день
у день б'ється для наших гостей. Своєю роботою ми намагаємось здивувати, порадувати та ситно нагодувати
наших відвідувачів. Головний принцип
в приготуванні страв — нічого зайвого,
ніяких підсилювачів смаку чи консервантів, тільки свіжі інгредієнти. У кожну
страву ми вкладаємо частинку любові.
Любові до своєї професії, до свого покликання, до рідного міста та дорогих нам
гостей», —
ділиться шеф-кухар
ресторану «Primavera» в Житомирі, Артур Падерін

НАВКОЛО УКРАЇНИ

Примавера у Житомирі
площа Замкова, 5/8
+ 38 041 255 89 14
+ 38 041 255 89 10
primaverazt
primavera_zhytomyr
Примавера
у Кам’янець-Подільському
вул. Старобульварна, 2
+38 038 499 16 35
+38 067 380 76 88
primavera.kamenets
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Де? Куди? та Як?
Відкриваємо нові місця
з Reikartz Travel Ukraine
Початок нового року це гарний привід запланувати нові подорожі, визначитися з новими локаціями та відправитись
у незвідані місця. Та як краще, спланувати відпустку самому чи довірити свій відпочинок професіоналам? Про тонкощі організації турів в Україні нам розповість, старший
менеджер Reikartz Travel Ukraine, Богдана Вовчок.
Тараканівський форт

скарб по крихких уламках історії аби
дивувати кожного разу навіть найзавзятіших мандрівників.

Богдана Вовчок

Чи можна визначити де краще відпо
чивати в Україні?
Україна — найбільша країна з тих,
чиї межі повністю лежать у Європі. Країна з незчисленним історичним, архітектурним та культурним
надбанням, країна, яка не втрачає свої традиції та несе їх крізь
віки. На сьогодні подорожі Україною дають можливість відкрити
для кожного те, що краще побачити
один раз, ніж багато раз почути.
З кожним роком ми удосконалюємо
та відшліфовуємо той дорогоцінний

Куди вирушати за пошуком нових
емоцій та вражень?
Бувалих туристів вже не здивуєш
ні Запорізькою Січчю на острові Хортиця, ні Потьомкінськими сходами
в Одесі. Складаючи програму турів
ми намагаємося знайти унікальні
місця з особливою історією. І в цьому
нам допомагають гіди. Часто траплялись випадки, що у групі знаходились гості, які шукали щось значно
більше ніж гарний відпочинок. Пригадується один випадок коли виїхала
група в тур «10 Західних Чудес». Саме
там ми відвідували «Тараканівський
форт» що у с. Тараканів, Рівенської
області. Саме тоді, до нашого гіда
звернулась одна з туристок, з якою
ми відвідали вже понад 20 міст. Вона
показала фото із зображенням свого дідуся. Здавалось, що на більшість
запитань ми не мали відповідей. Але
наш гід, який за фахом виявився історичним професором, коли група

вже відпочивала у готелі, забрав нас
до села, де нам пощастило відтворити останні роки життя людини
з якою здавалось зв’язок вже назавжди втрачений.
Як, та з чого починати організацію
своєї мандрівки?
В наш час туристи діляться на два
табори, ті що користуються послугами туристичних операторів,
і ті що самостійно організовують
своє дозвілля у містах України. Безперечно, кожен з сегментів повинен
існувати, кожен повинен сам вирішувати як для нього комфортніше.
Ми як туристичний оператор — раді
розказати чому варто обрати послуги, які для туристичних подорожей
готує команда людей з метою відпочинку та пізнання України.
Тим паче, що продумана та організована подорож — це, також, чудовий подарунок. Подаровані враження назавжди залишаться у пам’яті
близьких. Вам лише варто зателефонувати, обрати місто, отрима-

ти сертифікат та подарувати його.
А усю організацію «турів під ключ»
бере на себе туроператор. Від індивідуальних екскурсій з гідом до романтичного декору номеру — ми гарантуємо своїм туристам чудовий
відпочинок та зв’язок з відповідальним менеджером 24/7.
Якщо бажаєте по
дарувати незабутні
емоції близьким
та рідним — ми роз
робимо для вас
подарунковий
сертифікат на будьякий тур чи суму но
міналом 500, 1000
або 2000 гривень

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

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

Організація виїзних заходів з Reikartz Mice

конференц-зал у «VitaPark Аквадар»

Шукаєте де гарно відпочити усією командою
та провести виїзний захід? Reikartz Mice надає
послуги організації виїзних заходів по всій Україні та пропонує не лише бізнес-готелі, а й курортні локації. Курортні готелі дають змогу провести
діловий захід на вищому рівні та доповнити його
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приємним відпочинком або after-party, провести
квести та ігри для усього колективу, зблизитись
з командою та підняти корпоративний дух.

зі спа, сауною та масажним кабінетом й ресторан
національної та європейської кухні місткістю
до 80 чоловік.

Провести час з максимальною користю, можна
на базі готелю «VitaPark Аквадар» у Черкаській
області. Для корпоративних заходів «VitaPark
Аквадар» пропонує 2 зали з повним комплексом послуг для проведення конференцій, круглих столів, семінарів, тренінгів та презентацій.
Зали одночасно можуть прийняти до 150 осіб.
На території готелю діє 2 ресторани, фітнес
та СПА-зони, басейн.

Reikartz Mice бере на себе організацію всього
комплексу послуг з проведення Вашого заходу:
трансфери, проживання, конференц-зали, організація кава-брейків, обідів, вечерю, коктейлів
і банкетів, кейтерингу та тематичних вечірок.
І подбає про цікаву розважальному програму
та комфортний відпочинок для всіх гостей.

Для любителів гірської природи Reikartz Mice пропонує конференц-центр на базі готелю «Reikartz
Карпати», який може розмістити до 90 осіб.
Для гостей готелю функціонує wellness-комплекс
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