
КЛАСИЧНІ АМЕРИКАНСЬКІ РЕЦЕПТИ 
У ГРИЛЬ-БАРІ «ДИКИЙ ЗАХІД»
Культовий заклад міста Суми запрошує 
відчути справжній дух Техаських пре-
рій приправлений ароматом пороху

CLASSICAL AMERICAN RECIPES AT THE 

“WILD WEST” GRILL & BAR

The cult place of the city of Sumy invites you 

to feel the real spirit of the Texas prairies with 

the aroma of gunpowder

ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЯМИ 
МЕРЕЖІ. МІСТО КИЇВ
Зупинитись під час відрядження 
чи відпочити від міста в справжньому 
оазисі — розповідаємо про готелі 
Reikartz у Києві

ACQUAINTANCE WITH THE HOTELS 

OF THE CHAIN. KYIV

To stay during a business trip or take a break 

from a busy city in a real oasis

ЩО ВІДВІДАТИ ТА НА ЩО ПОДИВИТИСЬ 
У СТОЛИЦІ УКРАЇНИ ЦІЄЮ ВЕСНОЮ
Придбати книги, відвідати музеї, 
чи стати учасником кольорового 
забігу — є з чого обирати

WHAT TO VISIT AND WHAT TO LOOK AT IN 

THE CAPITAL OF UKRAINE THIS SPRING?

5 spring events: acquire books, visit muse-

ums for free or take part in a colourful race. 

Plenty activities to choose from

АНТИСТРЕС-ТУР В ГОТЕЛІ VITAPARK 
СОНЯЧНИЙ ПРОВАНС
Спеціальний 7-денний тур для жінок 
розумних та самодостатніх, тих, хто 
потребує коротких пауз для власного 
перезавантаження

ANTI-STRESS TOURS AT THE VITAPARK 

SUNNY PROVENCE

“Female Anti-stress” is a special seven-day 

tour, which is regularly held at the hotel

с. 4–5

с. 10с. 2с. 12

НАВКОЛО 
УКРАЇНИ light

#7 ВЕСНА
2020

Chestnuts in bloom or walks in spring Kyiv

Квітучі каштани або прогулянки 
весняним Києвом

с. 3
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Знайомство 
з готелями мережі. 
Місто Київ

  вул. Ямська 52

   Харківське шосе 177/1

   вул. Жилянська, 59

Raziotel Київ (вул. Ямська)

Raziotel Київ (м. Бориспільська)

Reikartz Аташе Київ

Готель «Raziotel Київ» розташова-
ний в 500 метрах від станції метро 
«Бориспільська» та в 15 хвилинах 
їзди від міжнародного аеропорту 
«Бориспіль».

По добрій традиції про особливості 
готелю та сам готель нам розкаже 

А ми рухаємось далі, на знайомство 
із бізнес-готелем «Reikartz Аташе 
Київ», що розташований в елітно-
му житловому комплексі «Дипло-
мат Хол» у самому центрі Києва.

Готель «Reikartz Аташе Київ» у 2011 
році став першим Київським готе-
лем, який увійшов до мережі Reikartz. 

керуюча готелем Серчук Галина.

Безперечно, особливістю готелю є його 
місце розміщення, адже він знахо-
диться неподалік від аеропорту 
«Борис піль», що зручно для мандрів-
ників із-за кордону. Для своїх гостей 
ми пропонуємо безкоштовну послу-
гу трансферу «Бориспіль-Раціотель» 
та «Раці отель-Бориспіль». Також, 
діста тися до головної площі міста — 
Майдану Незалежності, можна всьо-
го за 20 хвилин на авто.

Хто ж є Вашими гостями?
Найчастіше гості нашого готелю — 

Про готель нам розкаже керуюча го-
телем Таїсія Мнухіна.

Наш готель, один із особливих, се-
ред усіх готелів мережі. Він наймен-
шій (всього 20 номерів). Але це най-
комфортніші номери, за визнанням 
більшості наших гостей. Середній 
метраж номерів 32–42 м², а в 3-кім-
натному номері Люкс з власною міні-
кухнею, може розміститись доволі ве-
лика компанія чи ціла сім’я.

Кому б Ви порадили зупинитися в готе-
лі Reikartz Аташе?
Ми б порадили зупинитися в нашо-
му готелі тим, хто любить подоро-

Бізнес-готель з локацією майже в само-
му центрі столиці, розміщений на за-
тишній невеликій вулиці, по сусідству 
зі станцією метро «Палац Україна».

Про готель та його особливості роз-
повість керуюча готелем Світлична 
Анжела.

люди, які знаходяться у відрядженні, 
але туристи, які подорожують Укра-
їною та світом, не є виключенням. Ми 
завжди раді всім нашим гостям, не за-

жі. Кожен гість може обрати номер 
на стелі якого буде прапор улюбле-
ної країни і відчути себе, наприклад, 
біля океану в Португалії, серед сакур 

Вітаємо Вас у Raziotel Ямська! Це – 
бізнес-готель, у складі якого два до-
статньо великих конференц-зали 
з усім необхідним обладнанням для 
проведення заходів різного масштабу.

Наших гостей приваблює близькість 
готелю до важливих транспортних 
вузлів: аеропорту «Київ», Централь-
ного залізничного вокзалу, вулиці Ве-
ликої Васильківської, а також Синьої 
гілки Київського метрополітену.

Наскільки нам відомо, у готелі є чудо-
вий ресторан? Розкажіть детальніше.

Так, у нас особливий ресторан євро-

лежно з якого куточку світу та з якою 
метою він прибув до нас в гості.

Дякуємо Галині за знайомство!

в Японії, біля Собору Св. Петра і Пав-
ла в Римі, або у центрі Лондона.

Рухаємось далі,  щоб  сховатись від місь-
кої метушні у VitaPark Борисфен.

пейської кухні, розташований на дев’я-
тому поверсі будівлі. Його головною 
перевагою є панорамні тераси, з яких 
зручно роздивлятись київську забудо-

На берегах Дніпра розкинулось одне з найкрасивіших 
міст Європи — Київ.
Столиця України привертає увагу туристів своєю 
контрастністю, стрімким ритмом життя 
та незліченною кількістю культурних об'єктів

ву XX сторіччя. Вечірній пейзаж мі-
ста вартий окремої уваги!

Дякуємо за чудову екскурсію готелем!

Світлична Анжела, керуюча готелем

Серчук Галина, керуюча готелем

Таїсія Мнухіна, керуюча готелем
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• весняний детокс орга-
нізму мінеральною водою 
«Нафтуся Збручанська»

• ефект омолодження 
цілющим повітрям 
Медоборів

• проживання в готелі, 
котрий розташований 
в справжньому «місці сили»

3

  Парк Муромець (парк Дружби Народів), 5VitaPark Борисфен

Тризірковий готель «VitaPark Борис-
фен» — розміщений на березі Дні-
пра, в 15 хвилинах від центру Києва 
в зеленій зоні Парку Муромця (Парку 
Дружби Народів).

Короткий екскурс по готелю для нас 
проведе заступник керуючого готе-
лем Секацька Дар’я.

«VitaPark Борисфен» — це справж-
нісінький оазис серед мегаполіса, 
що дарує гостям та жителям сто-

Час від часу ми потребуємо мовчаз-
ного діалогу із навколишнім світом. 
Зупинитись та відчути себе «тут і за-
раз». Адже навіть найуспішніші, 
енергійні і активні жінки іноді мріють 
про повне перезавантаження. Кожній 
хочеться відчувати легкість, своєрідну 
безтурботність та прилив нових сил.

Саме тому ми розробили спеці-
альний тур для жінок — «Жіночий 
антистрес»! 

Вартість туру від 7200 грн за 7 днів 
з харчуванням та пов ною програмою.
reikartz-retreat.com
Дати туру: 10.03—16.03
Забронювати місце у турі:
+38 067 695 98 60
provance.promo@reikartz.com

Сміялась жінка голосно й заливисто.

Сміялась жінка дзвінко і щасливо.

Відкинула назад русяву голову,

Примружила блискучі сірі очі

І аж за груди узялась рукою.

І був цей сміх, немов велике свято.

І був цей сміх, немов весняна злива.

Сміялась жінка, навіть трішки 
винувато,

Що ось, мовляв, така вона щаслива.

Галина Гордасевич

лиці можливість приємно відпочити 
від шаленого ритму міста, отри-
мати задоволення від перебування 
на природі не витрачаючи при цьому 
багато часу на виснажливі поїздки.

Розкажіть, будь ласка, про особливості 
готелю та його номерний фонд.
З цим чудово впорається наша пор-
тьє Кристина.

До послуг гостей 63 сучасних та ком-
фортабельних номери категорій «Кла-
сік» та «Стандарт». В в теплу пору 
року гості готелю мають змогу від-
почивати на літній терасі з баром 
та басейном. Також на території 
готелю в літній час функціонує ди-
тячий майданчик обладнаний гіркою, 
гойдалкою та басейном. Хоча готель 
позиціонує себе, як готель для сімейно-
го відпочинку, він чудово підійде для ор-

На учасниць весняного 
туру «Жіночий 
антистрес» чекає:

• захоплюючі зустрічі 
та  спілкування з ці-
кавими, спеціально 
запрошеними на цей 
тур  експертами і спе-
ціалістами

• емоційне дозвілля-
антистрес

• сучасні релакс 
процедури SPА-Центру

• прогулянки на при-
роду та розваги

ганізації заходів та конференцій, оскіль-
ки обладнаний двома конференц-залами 
та затишним рестораном.

Дякуємо Кристино, а хто нам може 
детальніше розповісти про ресторан 
готелю?
Наш су-шеф Іван із задоволенням роз-
повість про ресторан.

А також:
• фітнес, арт-терапія, тера-
певтичні практики, танці, 
кіновечори

• можливість відіспатись, 
сповільнити свій темп 
і відновити енергетичний 
баланс

• час і можливості при-
ділити увагу своїй душі, 
своєму тілу та думкам

Наш ресторан — це затишне місце, 
яке ідеально підійде для раннього сні-
данку, ситного обіду та спокійної ве-
чері, доповненої келихом ароматного 
вина. Для найменших відвідувачів у нас 
працює дитяче меню.

Дякуємо кожному співробітнику за чу-
довий екскурс готелями Reikartz у Києві!

Секацька Дар’я, 
заступник керуючого готелем

Антистрес-тур

Унікальний продукт курортного готелю 
VitaPark Сонячний Прованс 

          Хмельницька область, Городоцький район, 
              с.м.т. Сатанів, вул. Монастирська, 7

 sprovans@vitapark.com
+380 382 735 220
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Де жити: 

          Raziotel Київ (вул. Ямська) 
 вул. Ямська 52, Київ, 
 03150, Україна
 
 yamska.hotel@raziotel.com

+38 044 391 00 90

          Raziotel Київ (м. Бориспільська) 
Харківське шосе 177/1, Київ,
02000, Україна

boryspil.kiev@raziotel.com
+38 044 503 01 02

2

1

Таємна алея 
каштанів
 
Найкраще розпочати прогулянку мі-
стом з «таємної» алеї каштанів. Місцина 
розташована в Ботанічному саду імені 
академіка О. Фоміна, наукова частина парку. 
Саме тут ростуть одні з найдавніших дерев-сим-
волів Києва. Ця територія є зачиненою для широкого за-
галу, втім прогулятись алеєю можливо через попередній 
запис на екскурсію, які проходять з вівторка по неділю 

   вул. Симона Петлюри, 1

Квітучі каштани або прогулянки 
весняним Києвом

5 нетипових місць 
для прогулянки містом Київська 

фортеця: 
Косий капонір
Щороку тисячі туристів блукають неподалік від метро 
«Палац Спорту», аби дізнатись як потрапити у фортецю, 
де у 1863 – 1918 роках утримували політичних в’язнів. 
Сьогодні про страшні події XIX сторіччя нагадує лише 
експозиція музею: карета смертників, умови, в яких 
тримали в’язнів та коротка історія найвідоміших з них 

   вул. Госпітальна, 24

За більш ніж тисячу років свого існування місто 

пережило декілька епох, було у складі різних держав, 

що лишили по собі сліди в історії міста. Пропонуємо 

5 місць, які варті уваги

Бухта Art 
Space
Навесні 2019 року будівлю Київсько-
го Річкового вокзалу перетворили у Бухту 
Art Space та Бухту Food Station. Зараз це чудове місце 
відпочинку де часто проходять виставки сучасного мис-
тецтва, відбуваються безкоштовні  кінопокази та приго-
щає фудкорт на березі Дніпра

   Поштова площа, 3
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Мамаєва слобода – 
козацьке селище 
посеред Києва
За сім кілометрів від Хрещатика розташований 
унікальний музей під відкритим небом, в якому пред-
ставлені 98 архітектурних об’єктів часів Козацтва. 
Головною будівлею комплексу є козацька триверха 
дерев’яна церква в ім’я Покрови Пресвятої Богородиці 
з дзвіницею, подібна до тих, що існували на Запорозь-
кій Січі в часи Богдана Хмельницького

   вул. Михайла Донця, 2

4
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Де жити: 
          Reikartz Аташе Київ
 вул. Жилянська, 59, Київ,
 02000, Україна

 attache.hotel@reikartz.com
+38 067 656 13 36

          VitaPark Борисфен
 Парк Муромець (парк Дружби Народів), 
 5, Київ, Україна, 02225

borisfen.hotel@vitapark.com
+38 044-394-83-39

Головна 
астрономічна 
обсерваторія 
НАН України
Побачити справжнє небо на відстані витягнутої 
руки – легко. Обсерваторія запрошує на аматорські 
спостереження за умови, що ви прийдете на них 
групою від 10 осіб

   вул. Академіка Заболотного, 27

5 пунктів, які варто 
зробити в Києві:

Потерти за вухом Пам'ятник перському коту Пантелеймону на Зо-
лотих воротах, який вже понад двадцять років є одним із культових 
місць Києва, водночас дізнатись історію його створення

Влаштувати міні-гастротур: постояти в черзі за Київською пере-
пічкою, скуштувати сидр у Білому Наливі і зрозуміти який на смак 
Київський торт

Відшукати Київський водоспад

Кинути монетку в один із співочих фонтанів міста

Поїхати в Парк Київська Русь, що розташований неподалік Києва, 
аби перенестись у часі та відчути життя киян IX—XIII сторіччя. Реко-
мендуємо, зокрема, відвідати Міжнародний фестиваль кінно-трю-
кового мистецтва «Кентаври»

1. Інтерактивна Карта Києва «Step by 
step» від «Крокуй! Київ». Це набір листі-
вок, кожна з яких з одного боку містить 
план прогулянки у вигляді ілюстрованої 
мапи, з іншого — стислі описи пунктів 
маршруту та міські легенди 

2. Механічні 3D пазли від «Ugears»: 
унікальна запатентована технологія 
виготовлення деталей, що дає можли-
вість без клею збирати фігури різної 
складності 

3. Хіт останніх декількох років серед 
молоді — одяг від бренду Pustovit, колек-
ція «Support». Натхненням для першої 
колекції стала столиця з її «Правим» 
та «Лівим» берегами Дніпра. Для ба-
гатьох місцевих це ніби окремі країни 
всередині міста, тож об'єднання їх в одне 
ціле було основною ідеєю проекту

4. Важко уявити гостей столиці, які 
не заберуть з собою бодай шматочок 
Київського торту. Втім не лише він 
є солодкою візитівкою міста. В ХVII-XIX 
сторіччях найпопулярнішим десертом 
столиці було сухе варення, яке не спра-
ведливо забули на початку минулого 
сторіччя. «Київське сухе варення» — 
це цукати, виготовлені із шматочків 
фруктів, овочів та ягід

5. Об'ємні листівки з пам'ятками Киє-
ва — один з найбажаніших та ефектних 
подарунків для ваших родичів чи друзів. 
Майстерня «Wow Cards» вже понад 10 
років виготовляє вітальні картки, в яких 
заховані різні фігури, що оживають при 
їх відкритті. Чом би не привезти додо-
му міні копію Пам'ятника засновникам 
Києва чи Золоті ворота, які помістяться 
на робочий стіл? 

5 сувенірів, які 
потрібно привезти 
зі столиці
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Кам’янець-Подільський
Kamyanets-Podilsky
Reikartz Kamianets-Podilsky
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Карта готелів 
Map of hotels

Reikartz Collection Hotel — готелі рівня 4+ зірок з під-
вищеним рівнем комфорту та високим рівнем серві-
су / 4+ star hotels with superior comfort and high level 
of service

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

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

Optima Hotel — готелі рівня 3 зірки / 3 star hotels

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

Готель-партнер мережі Reikartz Hotel Group / 
Hotel-partner of Reikartz Hotel Group 

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

ЛЬВIВ / LVIV

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

ПОЧАЇВ / POCHAIV
Reikartz Почаїв / Reikartz Pochaiv

IВАНО-ФРАНКІВСЬК / IVANO-FRANKIVSK

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

ЯРЕМЧЕ / YAREMCHE
VitaPark Станіславський Яремче / 
VitaPark Stanislavsky Yaremche 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ. / KHMELNITSKY REGION
VitaPark Сонячний Прованс / 
VitaPark Sunny Provence

ЛУЦЬК / LUTSK
Світязь Луцьк / Svityaz Lutsk

РІВНЕ / RIVNE
Optima Рівне / Optima Rivne

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

ВІННИЦЯ / VINNYTSIA
Optima Вінниця / Optima Vinnytsia

ЖИТОМИР / ZHYTOMYR
Reikartz Житомир / Reikartz Zhytomyr

ЧЕРНІГІВ / CHERNIHIV
Reikartz Чернігів / Reikartz Chernihiv

КИЇВ / KYIV
Reikartz Аташе Київ / Reikartz Attache Kyiv

VitaPark Борисфен / VitaPark Borysfen

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

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

Raziotel Нікотель Миколаїв / 
Raziotel Nikotel Mykolaiv

ХЕРСОН / KHERSON
Optima Херсон / Optima Kherson
Raziotel Херсон / Raziotel Kherson

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. / CHERKASY REGION
Reikartz Аквадар / Reikartz Aquadar

ОДЕСА / ODESA
Raziotel Маренеро Одеса / 
Raziotel Marenero Odesa

КРИВИЙ РІГ / KRYVYI RIH
Reikartz Аврора Кривий Ріг / 
Reikartz Aurora Kryvyi Rih

Raziotel Кривий Ріг / Raziotel Kryvyi Rih

Optima Делюкс Кривий Ріг / 
Optima Deluxe Kryvyi Rih

КРОПИВНИЦЬКИЙ / KROPYVNYTSKYI
Reikartz Кропивницький / Reikartz Kropyvnytskyi

ЧЕРКАСИ / CHERKASY
Optima Черкаси / Optima Cherkasy

СУМИ / SUMY
Reikartz Суми / Reikartz Sumy

Рiвне
Rivne
Optima Rivne

Луцьк
Lutsk
Svityaz Lutsk

Почаїв
Pochaiv
Reikartz PochaivЛьвiв

Lviv
Reikartz Dworzec Lviv
Reikartz Medievale Lviv

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

Закарпаття
Zakarpattia
Reikartz Carpaty
Reikartz Polyana

Яремче
Yaremche
VitaPark Stanislavsky Yaremche

Хмельницька область
Khmelnitsky region
VitaPark Sunny Provence
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ДНІПРО / DNIPRO
Reikartz Дніпро / Reikartz Dnipro

Reikartz Collection Дніпро / 
Reikartz Collection Dnipro

ХАРКІВ / KHARKIV
Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

ПОЛТАВА / POLTAVA
Reikartz Галерея Полтава / 
Reikartz Gallery Poltava

КРЕМЕНЧУК / KREMENCHUK
Reikartz Кременчук / Reikartz Kremenchuk

ЗАПОРІЖЖЯ / ZAPORIZHIA
Reikartz Запоріжжя / Reikartz Zaporizhia

МАРІУПОЛЬ / MARIUPOL
Reikartz Маріуполь / Reikartz Mariupol

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

Вінниця
Vinnytsia
Optima Vinnytsia

Чернігів
Chernihiv
Reikartz Chernihiv

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

Житомир
Zhytomyr
Reikartz Zhytomyr

Черкаська обл.
Cherkasy region
Reikartz Aquadar

Кропивницький
Kropyvnytskyi
Reikartz Kropyvnytskyi

Кременчук
Kremenchuk
Reikartz Kremenchuk

Дніпро́
Dnipro
Reikartz Dnipro
Reikartz Collection Dnipro

Одеса
Odesa
Raziotel Marenero Odesa

Черкаси
Cherkasy
Optima Cherkasy

Херсон
Kherson
Optima Kherson
Raziotel Kherson

Полтава
Poltava
Reikartz Gallery Poltava

Суми
Sumy
Reikartz Sumy

Харків
Kharkiv
Reikartz Kharkiv

Запоріжжя
Zaporizhia
Reikartz Zaporizhia

Маріуполь
Mariupol
Reikartz Mariupol

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

Миколаїв
Mykolaiv

Reikartz River Mykolaiv
Reikartz Continent Mykolaiv

Raziotel Nikotel Mykolaiv

Хмельницька область
Khmelnitsky region
VitaPark Sunny Provence
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to May 24, 2020 in the Art Arsenal. This is the 
place where the book, musical and theatrical 
scenes develop and interact, important issues of 
society and culture are discussed and interpreted.

Colour Holi Run

On May 31, the Park 
of People's Friendship 
will host a unique 
event for everybody 
who wishes to spend 
an unforgettable time 
in bright colours and 
emotions.

To organize a tour in Kyiv, 

contact the specialists 

of Reikartz Travel Ukraine

+380 67 577 79 06

If you plan a trip to Kyiv this spring, Reikartz 
Travel Ukraine offers you the top five events that 
will help get to know the city better.

Rally “Superhero”

Rally Festival 
“Superhero” will be 
held on April 4, 2020 
at the Khreshchatyk 
str., 22. This event 
is for lovers of speed 
and metal power. 

Free admission to 
Museum Day

On May 18, you can 
visit one of the most 
popular museums 
in Kyiv for free: the 
National Museum 

of the History of Ukraine, the National Museum 
of Taras Shevchenko, the Mikhail Bulgakov 
Museum, the Museum of the Second World War, 
the Museum of the History of Kyiv and others.

Kyiv Coffee Festival

May 20–21, 2020. 
Venue: “Art-factory 
Platform”.

In addition to tasting 
various types of coffee 
drinks, you can attend 
thematic lectures and master classes 
during the festival.

X International festival 
“Book Arsenal” 

The annual 
intellectual event will 
be held from May 20 

Spring is a great time for exploring the capital of 
Ukraine. The sweet aromas of chestnut tree blos-
soms have been attracting tourists from all over 
the world to Kyiv for more than 150 years. If you 
plan to visit the city, but have already seen its 
main attractions, use our special selection.

5 places that are not found 
in guidebooks
• Secret alley of chestnuts;
• Kosyi Caponier fortress;
• Mamaeva Sloboda — Cossack village in the mid-
dle of Kyiv;
• Astronomical Observatory of the NASU;
•  Art Space Bay in the building of the Kyiv River Port.
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Short and to the point

5 things 
to do in Kyiv
• Rub a monument to the cat Panteleimon be-
hind the ear;
• Arrange a mini gastronomic tour: stand in 
line for the Kyiv flatbread, try the cider in the 
Bilyi Nalyv and in the end understand what the 
“Kyiv cake” tastes like;
• Find the Kyiv fountain;
• Throw a coin into one of the singing foun-
tains;
• Go to the entertaining and historical Kyivan 
Rus Park.

5 souvenirs 
worth buying in Kyiv 
• Interactive map of Kyiv Step by step Krokuy! Kyiv
• Mechanical 3D constructors by Ugears;
• Clothing by Pustovit, collection Support;
• Kyiv dry jam;
• Volumetric postcards with the sights of Kyiv by 
Wow Cards.

What to visit and what to look at in the 
capital of Ukraine this spring?

Chestnuts 
in bloom
or walks in 
spring Kyiv
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Whatever the reason for visiting the capital of 
Ukraine, the Reikartz hotel chain always knows 
what to offer you.

Raziotel Kyiv 
(Yamska) 

A business hotel, near 
the centre of the cap-
ital. Two large con-
ference halls with all 
necessary equipment are suitable for events of 
various scales. Guests are attracted by the hotel’s 
proximity to important transportation hubs.

The hotel’s special restaurant with European cui-
sine has panoramic terraces that offer wonderful 
views of the buildings of the early 20th century.

Raziotel Kyiv 
(Boryspilska)

Located 500 meters 
from the metro sta-
tion and 15 minutes 
from the international 
airport. A free shuttle 
service is available.

Most often, guests are people on a business trip, 
but ordinary travellers are no exception.

Classical American 
recipes for 
incendiary music
One of the first conceptual restaurants of the 
Reikartz chain — “Wild West” in the city of Sumy — 
opened its doors to visitors in 2014, and immedi-
ately win their hearts.

The entourage of the place is the real Wild West of 
the mid-19th century! The colourful interior allows 
guests to feel like a part of that adventurous era.

Among the brand-name dishes and drinks of the 
institution, the crown place is occupied by brand-
ed beef steaks prepared in josper and craft beer.

The “Wild West” Grill & Bar is the only place in 
the city where events of a completely different 
format are held: theme parties, gastro dinners and 
gastro battles with famous chefs! The dress code 
of the staff is formed for each event, so that guests 
feel the real spirit of the holiday.

We invite everyone to visit our place and feel the 
unique atmosphere of the Wild West!

Voskresenskaya Street, 1, Sumy, Ukraine

Reikartz 
Attache Kyiv

The business hotel 
is located in an elite 
residential complex in 
the very centre of Kyiv. 
It is small, but has the 
most comfortable rooms.

Each guest can choose a room on the ceiling of 
which will be the flag of his beloved country and 
feel, for example, in the centre of London.

VitaPark 
Borysfen

The three-star ho-
tel is located on the 
banks of the Dnipro 
river, 15 minutes 
from the centre of Kyiv.

A real oasis among the megapolis gives guests the 
opportunity to relax from the frantic pace of the 
city. In summer, a terrace with a pool and a chil-
dren's playground are available.

The hotel is perfect for organizing events and con-
ferences, as it is equipped with two conference 
halls and a cosy restaurant.
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Antistress tours – a unique product 
of the VitaPark Sunny Provence

Business event in the capital of 
Ukraine. Organization and planning

Even the most successful, energetic and active wom-
en sometimes dream of a complete reboot, after which 
you can easily feel the inspiration and solve important 
matters. Especially for you we have developed a special 
seven-day tour “Female Antistress”.

We offer:
• Modern relaxation procedures in the SPA Centre;

• Women's fitness that balances your nervous system;

Kyiv is the largest centre of cultural and business events. 
Reikartz Hotel Group hotels provide an opportunity to 
make these events unforgettable and Reikartz Mice 
specialists will help in their impeccable organization.

Do you like a convenient location in the heart of the 
capital? Raziotel Kyiv (Yamska str.) offers two large 
conference halls for 70 and 40 people, which are 
equipped with modern multimedia devices. It is easy 
to organize an informal meeting in Raziotel Kyiv, be-

Acquaintance with the 
hotels of the chain. Kyiv

• Emotional antistress leisure: walks in nature and en-
tertainment;

• Fascinating meetings with specially invited experts;

• Accommodation at the hotel located in a real “place 
of power”.

It's time to feel the spring inspiration!
Tour dates: 10.03.2020–16.03.2020
www.reikartz-retreat.com

cause you will certainly be struck by the bright ter-
races with panoramic windows and city views.

The hall, seating up to 100 people, offers Raziotel 
Kyiv (Boryspilska). Convenient location, multifunc-
tional hall, modern equipment is the perfect solution 
for business events.

Want to take a break from the hustle and bustle of the 
city? VitaPark Borysfen, located right on the banks of 

the Dnieper in the green zone of the Park of People's 
Friendship, is suitable for you.

+380 67 238 3027, mice@hg.reikartz.com
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Класичні американські рецепти 
під запальну музику у гриль-барі 
«Дикий Захід»

Один із перших концептуальних ресторанів мережі Reikartz «Дикий 
Захід», що у місті Суми, відкрив свої двері для відвідувачів у 2014 році 
та одразу заволодів їхніми серцями.

Детальніше про заклад нам розповість його керуюча Оксана Токар.

Атмосфера гриль-бару передбачає невимушеність з демократичним 
обслуговуванням, де кожен знайде для себе власний варіант відпочинку. 
Антураж закладу — це справжній Дикий Захід середини ХІХ ст. 

Картина міста Суми була б неповною без салуну «Дикий 
Захід». Для місцевих жителів це не просто заклад, 
це своєрідний культурний центр, де можна поспілкуватися 
і відпочити з друзями, послухати живу музику, завести нові 
знайомства та й просто смачно і ситно поїсти

Оксана Токар,
керуюча закладом



НАВКОЛО УКРАЇНИ ВЕСНА 2020 11

Завдяки колоритному інтер’єру, гості можуть відчути себе 
частинкою тої авантюрної та пригодницької епохи. Стіни 
закладу прикрашені неодмінними атрибутами Дикого За-
ходу — кольтами та вінчестерами, зображеннями шерифів, 
ковбоїв та індіанців. Особливості додає натуральна шкіра 
бика, яка прикрашає одну зі стін бару. 

Серед брендових страв та напоїв закладу коронне місце посі-
дають фірмові стейки з витриманої яловичини, приготовані 
у  хоспері та крафтове пиво, якого тут 4 сорти. Спеціально 
до свят у гостей закладу є можливість спробувати лімітовані 
сорти пива, такі як Віденський лагер, Пшеничне, Блонд лагер, 
Стаут та ін.

Спеціально до такого асортименту пива шеф-кухарем за-
кладу Олександром Вєтровим розроблено широке меню пив-
них закусок: чіпси з курятини та телятини власного вироб-
ництва, сирні палички з моцарели, цибулеві кільця, курячі 
нагетси, ковбаски на грилі, свинячі вушка та курячі крильця 
у соусі теріякі.

Не менш популярними серед упо-
добань гостей є фірмові бургери. 
На вибір гостей пропонуємо: бургер 
із яловичини (Вождь червоношкірих), 
бургер із свинини (Бафало булс),  бур-
гер із  курятини (Чікен бургер), чізбу-
ргер з сиром та беконом. Не забува-
ємо і про гостей, які дотримуються 
правильного харчування: для них ми 
пропонуємо веган бургер чи веган бу-
ріто з авокадо та свіжими овочами. 
Справжня смакота! 

Але все ж основна місія закладу на-
дати гостям не тільки страви 
та  сервіс високого рівня, а ще й якіс-
ний відпочинок. Гриль-бар Дикий За-
хід — єдиний заклад у місті, де відбу-
ваються заходи абсолютно різного 
формату: це й тематичні вечірки 
до Дня Святого Патріка, Дня Свя-
того Валентина, Хелоуін, Октобер-
фест, гастро-вечері та гастро-бат-
ли з відомими шеф-кухарями, про шалене 

святкування Нового Року годі й казати! 
Родзинкою закладу є й те, що спеціально 
до кожного свята формується дрес-
код персоналу «Дикого Заходу», аби 
гості відчули справжній дух свята.

Окремо хочу виділити також висту-
пи, як місцевих гуртів та виконавців, 
так і відомих по всій Україні та за її 
межами. Із останніх подій: виступ 
гурту Табула Раса та гурту із соняч-
ної Греції — Tryonimo. 

Такі заходи завжди збирають ве-
лику кількість гостей. Це свідчить, 
що наша команда рухається у пра-
вильному напрямку, а гриль-бар «Ди-
кий Захід» зай няв свою унікальну нішу 
на гастрономічній карті Сум.

Запрошуємо всіх відвідати наш за-
клад, щоб відчути неповторну ат-
мосферу Дикого Заходу!

 м. Суми вул. Воскресенська, 1 
 WildWestSM
 WildWest.sumyКоманда гриль-бару
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Київ — найбільший осередок куль-
турних заходів та бізнес-подій. Го-
телі Reikartz Hotel Group надають 
чудову можливість зробити ці захо-
ди незабутніми, а фахівці Reikartz 

Що відвідати та на що подивитись 
у столиці України цієї весни

Бізнес-подія у столиці. 
Організація та планування

Над випуском працювали:
Головний редактор: Мирослава Луцик 

Автори: Анжеліка Бабій, Богдана Вовчок, 
Ольга Розанова, Ірина Калініна, Михайло Зайцев
Дизайнер: Юлія Карло

Mice допоможуть в їх бездоганній 
організації.
Бажаєте бути у центрі подій, подо-
бається зручне розташування у сер-
ці столиці?

Reikartz Mice пропонує готель 
Raziotel Київ (вул. Ямська), що зна-
ходиться в центрі міста Києва. Го-
тель пропонує два великих кон-
ференц-зали до 70 та 40 осіб, які 
оснащені сучасним мультимедій-
ним обладнанням для проведення 
ділових зустрічей, семінарів чи тре-
нінгів. В Raziotel Київ (вул. Ямська) 
легко організувати і неформальну 
зустріч, адже вас точно вразять світ-
лі тераси на 9 поверсі з панорамни-
ми вікнами та видом на місто.

Зал, що вміщує 100 осіб пропонує 
гостям готель Raziotel Київ (м. Бо-
риспільська). Зручне розташування, 
багатофункціональний зал, сучасне 
обладнання. Компактні та не обтя-
жені зайвими деталями номери – 
ідеальне рішення для бізнес-заходів.

Якщо Ви, навпаки, бажаєте відпо-
чити від метушні міста — VitaPark 
Борисфен, що розташувався прямо 
на березі Дніпра в зеленій зоні Пар-
ку Муромця. Проведення зустрічі, 
навчання чи презентації одночас-
но насолоджуючись красою приро-
ди та чистим повітрям — що може 
бути краще? Просторий і лаконіч-
ний дизайн двох конференц-залів, 
які розраховані на 70 гостей, буде 
вдалим для проведення будь-яких 
бізнес-подій.

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

Дзвоніть за телефонами: 
+38 067 238 02 07 або 
+38 044 390 05 86
mice@hg.reikartz.com

Ралі «Супергерой»
4 квітня, вул. Хрещатик 22
Superhero Sports Club пропонує відвідати ви-
сокорівневе автомобільне ралі та підняти свій 
рівень адреналіну. Цей захід для поціновува-
чів швидкості та металевої сили. Обирайте 
свого фаворита серед учасників та вболівайте 
за його перемогу

X Міжнародний фестиваль 
«Книжковий Арсенал»
З 20 по 24 травня у Мистецькому арсеналі

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсе-
нал» — щорічна інтелектуальна подія України 
з 2011 року. Захід де розвиваються і взаємоді-
ють книжкова, літературна, музична та теа-
тральна сцени, обговорюються та осмислюють-
ся вагомі питання суспільства і культури

Безкоштовний вхід 
до Дня музею
Міжнародний День музеїв, 18 травня 

пропонуємо вам безкоштовно відвідати одні 
з найпопулярніших музеїв Києва: Національний 
музей історії України, Національний музей Тара-
са Шевченка, Музей Михайла Булгакова, Музей 
Другої світової війни, Музей історії Києва та інші

Color Holi Run
31 травня у Парку Муромця (Парку Дружби 
Народів) пройде унікальна подія для всіх 
спортсменів і любителів бігу, та тих хто бажає 
незабутньо провести час в яскравих фарбах 
та емоціях.

Фестиваль не обмежується киданням фарб під 
час забігу. Організатори підготували насичену 
програму: бодіарт та аніматори, розпис мехен-
ді, розважальна програма для дітей, виступи 
і майстер-класи з індійського танцю, музич-
ний супровід від ді-джеїв і артистів, страви 
різних кухонь світу та інше

Kyiv Coffee Festival
20–21 травня, місце зустрічі «Арт-завод платфор-
ма» станція метро «Лісова»

Фестиваль, як для поціновувачів кави, 
так і для тих людей, для яких споживання кави 
це не лише ранковий ритуал, але й ціла куль-
тура. Окрім дегустування різних видів кавових 
напоїв, під час фестивалю можна відвідати 
тематичні лекції та майстер-класи

Якщо бажаєте подарувати незабутні емо-
ції близьким та рідним — ми розробимо 
для вас подарунковий сертифікат на будь-
який тур чи суму номіналом 500, 1000 
або 2000 гривень

За детальнішою інформацією по турах 
запрошуємо на офіційний сайт 

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

Для організації туру Києвом звертайтесь
до фахівців Reikartz Travel Ukraine
+38 (067) 577 79 06, 
bogdana.rusnyak@reikartz.com

Raziotel Київ (вул. Ямська)


