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ДНІПРО, САДИ 
ТА НАБЕРЕЖНА
Які місця відвідати та де відпочити у Дніпрі

ОСІННІЙ КАЛЕЙДОСКОП 
ЗАКАРПАТТЯ

ŽIVOT A PIVO — ПАБ ПРО 
ЖИТТЯ І ПРО ПИВО

ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЯМИ 
МЕРЕЖI. МIСТО ДНIПРО

5 НЕЗВІДАНИХ ТУРИСТАМИ 
МІСЦЬ ВІННИЦІ

Тури оксамитовим Закарпаттям 
від Reikartz Travel Ukraine. Рафтинг, 
гори, бурі ведмеді чи SPA — обирайте 
свої осінні канікули чи відпустку.

Паб з чеською гостинністю, німець-
кою якістю та українською щедрі-
стю. Život A Pivo — місце для веселих 
компаній та смачного пива.

Окрім культурних об’єктів та мальов-
ничих видів, ми також познайомимо 
вас з декількома готелями мережі 
Reikartz, що знаходяться у Дніпрі.

Вузенькі вулички, бриз Південного 
Бугу та шоколадні аромати. Нети-
пові Вінницькі місця та місцинки, 
які варто відвідати кожному туристу.
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Дніпро — одне з найбільших міст 
України, місто-гігант, яке є центром 
галузей важкої промисловості, таких 
як металургія, машинобудування 
і ракетобудування. Місто славиться 
не тільки насиченим промисловим 
комплексом, а й своїми зеленими 
схилами, глибокою історією та тала-
новитими вихідцями.

Не дивлячись на те, що Дніпро 
не є центром туризму України, опи-
нившись тут, вам не доведеться нудь-
гувати. Для любителів культурного 
відпочинку у місті є Театр Опери 
та Балету, куди дуже часто приїжд-
жають відомі артисти. Органний зал 
дозволить зануритися у чарівну ат-
мосферу шанувальникам мистецтва. 
Є у місті і музеї, потрапити до яких 
можна за символічну плату.

У літню пору можна прогуляти-
ся парком імені Лазаря Глоби, 
який спочатку було започатковано 
як фруктовий сад. Після смерті Гло-
би сад продали суконній фабриці, 
але територія швидко прийшла у за-
непад. У 20-их роках була проведена 
капітальна реконструкція та благо-
устрій. Тоді парк уже прийняв ви-
гляд, більш схожий на сьогоднішній, 
і з часом перейшов у статус «Цен-
трального дитячого парку».

Неподалік від парку Глоби Набережна, 
найдовша у Європі і, мабуть, це одна 
з найкрасивіших локацій міста. 

Її загальна протяжність становить 
30 кілометрів. Уздовж неї обладнані 
ковані лави з кам’яними скульп-
турами та доглянута зелена зона. 
По річці Дніпро можна влаштувати 
приємну прогулянку на теплоході, 
який відходить від пристані кожні 
30 хвилин. Також, тут знаходять-
ся найдовша будівля — «китайка» 

(будинок схожий на Велику Ки-
тайську стіну) і найвищі будинки 
у місті — 28-поверхові башти-близ-
нюки, з яких відкривається чудова 
панорама на місто. 

Прогулюючись набережною, можна 
перейти пішохідним мостом через 
річку і звернути до центрального 
парку імені Тараса Шевченка. Парк 
заснували у кінці XVIII-го століт-
тя на місці зимівника з великим 
плодовим садом. Його територія 
розділена на берегову та острівну 
зону. На береговій частині розта-
шовуються ігрові майданчики 

ДНІПРО, САДИ 
ТА НАБЕРЕЖНА

Скульптура «Юність Дніпра» на Січеславській набережній, Дніпро

 Балет Сильфіда (Шопеніана) у виконанні 
Дніпровського Театру Опери та Балету

літній театр та Палац Студентів. 
А на  острові — зоопарк, атракціо-
ни, акваріум прісноводних риб 
та пляжні зони відпочинку.

Будівля, яка зараз служить палацом 
студентів Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся Гонча-
ра, три століття тому була резиден-
цією однієї з найбільш суперечливих 
постатей вітчизняної історії, князя 
Потьомкіна. Це перша кам’яна бу-
дівля у місті, і до її будівництва 
підійшли з усією відповідальністю. 
Для проектування запрошувалися 

кращі архітектори того часу, проте, 
князю було складно догодити. За од-
нією з легенд, Потьомкін сам нама-
лював майбутній палац, а архітекто-
ри лише допрацювали деталі фасаду.

У пішій доступності від парку Шев-
ченка знаходиться Національний 
історичний музей імені Дмитра 
Яворницького. Музей засновано 
у 1849 році, як колекцію старо-
житностей Катеринославської гу-
бернії. У залах можна побачити 
7 000 експонатів, що розповідають 
про історію краю з найдавніших 
часів до середини ХХ ст. Біля му-
зею виставлена колекція скіфських 
баб, а трохи далі — могила самого 
Дмитра Яворницького (видатний 
історик, дослідник українсько-

го козацтва, який доклав зусиль 
у створенні музею). У музеї прово-
дяться театралізовані нічні виста-
ви, а також тематичні салони.

Три зірки на гербі міста означають: 
Вічність — значення зірки у гераль-
диці. Число «3» — минуле, сьогоден-
ня та майбутнє. Зірки розташовані 
у формі латинської букви V, що озна-
чає «Victoris» — Перемога.

30 кілометрів —  

Дніпровська набережна  
найдовша у Європі
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ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЯМИ МЕРЕЖI. МIСТО ДНIПРО
вул. Шевченка, 53 А    collection.dnipro@reikartz.com

вул. Троїцька, 12 А    dnipro.hotel@reikartz.com

Reikartz Collection Дніпро

Reikartz Дніпро

Окрім культурних об’єктів та ма-
льовничих видів, ми також хо-
чемо познайомити вас з декіль-
кома готелями мережі Reikartz, 
що знаходяться у Дніпрі. 

Почнемо з готелю Reikartz Collection 
Дніпро, який поєднує у собі ком-
форт, витонченість інтер’єру та кра-
щі традиції обслуговування Reikartz. 

Розібратися у всьому нам допоможе 
керуюча готелем, Ганна Короїд.

Ганно, доброго дня! Чи не прове- 
дете Ви нам екскурсію готелем, 
щоб познайомитися з ним і його спів-
робітниками ближче?
Із задоволенням. Отже, ми знаходи-
мося біля головного входу у готель 
на вулиці Шевченка. Одна з переваг 

готелю — місце розташування. Тиха 
вулиця у самому центрі міста. Прак-
тично всі визначні пам’ятки у пішій 
доступності. Давайте зайдемо все-
редину і побачимо все на власні очі. 
Хочу познайомити вас з портьє Ле-
сею. Вона, як і інший портьє, у будь- 
який час допоможе гостям знайти 
потрібну адресу у місті, викликати 

таксі або провести екскурсію готе-
лем. Праворуч від стійки, на цьому 
ж поверсі, розташувався наш ресто-
ран, де гості можуть смачно посніда-
ти або зайти на ланч. 

І що сьогодні на сніданок?
Ми пропонуємо почати свій день 
з чашки ароматної, зернової кави 
чи свіжовичавленого соку. А прошуто, 
сири, асорті овочів, найсвіжіша випіч-
ка та фрукти зарядять вас позити-
вом та енергією на весь день. Щоран-
ку, у залі ресторану офіціант Ксенія 
зустріне вас привітною посмішкою 
і побажає гарного дня. А ось і вона!

Ви говорили, що у ресторані готелю 
можна повечеряти. Порекомендуєте 
декілька смачних страв?
У нашому ресторані європейська 
кухня. Особливо користується попу-
лярністю куряча грудка з персиковим 

соусом. Але наші кухарі здивують 
вас смаком і презентацією будь-якої, 
здавалося б, звичайної страви.

Розкажіть трохи про номери готелю.
Номерний фонд готелю невели-
кий — всього 21 номер. Одразу мож-
на помітити дизайн, відмінний від 
стандартного по мережі Reikartz. 
Наші гості завжди позитивно від-
гукуються про якість дерев’яних 
меблів з обробкою ручної роботи, 
наявність ортопедичних матраців 
та ліжка розміру KingSize.

Чи можна подивитися номер  
іншої категорії?
Без сумніву. На черзі у нас номер Люкс. 
Це єдиний номер з двома спальнями. 
Його можна назвати «сімейним». 
Проживати у ньому може до 4-х го-
стей одночасно.

Ганно, ми дякуємо вам за екскурсію 
та бажаємо багато нових гостей!

Леся, портьє

Ганна Короїд, керуюча готелем

Ксенія, офіціант

Люкс

Reikartz Collection Дніпро

На черзі знайомство з другим готе-
лем — Reikartz Дніпро, який є флагма-
ном мережі. Щоб не заплутатися у від-
мінностях нам допоможе керуючий 
готелем, Станіслав Прокопенко.

Доброго дня, Станіславе! Розкажіть, 
у чому полягає концепція вашого го-
телю? Та, на скільки ми знаємо, у вас 

дуже часто проводяться конферен-
ції — розкажіть про це. 
Так, Ви маєте рацію, конференцій 
у готелі багато, адже завдяки зруч-
ному розташуванню у самому цен-
трі міста до нас швидко та зруч-
но дістатись хоч від вокзалу, хоч від 
аеро порту. Що стосується концепції, 
ми позиціонуємо себе як динамічний 
бізнес-готель європейського рівня. 

Чи сильно відрізняються номери 
в готелях Reikartz Дніпро та Reikartz 
Collection Дніпро?
Так, відмінності по комплектації 
та стилю значні. Готель Reikartz 
Дніпро включає 84 номери різних ка-
тегорій. Номери просторі і підходять 
для комфортного розміщення двох 
та більше гостей одночасно. Інтер’єр 
номерів лаконічний: поєднання теп-
лих тонів з яскравими акцентами, 
що підкреслює єдність стилю і ство-
рює атмосферу комфорту.
Головною родзинкою готелю є номе-
ри категорії «Президентський Люкс». 
Цей номер має вишуканий дизайн, 
дві окремі спальні з персональним 

санвузлом, функціональне зонування 
номеру і, як результат, приємне вра-
ження від відпочинку.

Чи представлений у готелі  
ресторанний сервіс?
Так, у нашому готелі є ресторан, 
в якому щоранку ми сервіруємо сніда-
нок за системою «шведський стіл», 
вдень ми пропонуємо гостям біз-
нес-ланчі. Так само, у цей час прово-
дяться обіди та кава-брейки для учас-
ників конференцій. На вечерю готуємо 
страви європейської та української 
кухні. Популярністю користується 
послуга рум-сервіс (доставка замов-
лення у номер).
Можемо поспілкуватися зі співробіт-
никами ресторану. Наш бармен Де-
нис працює у готелі понад три роки. 

Він добре знає багатьох наших по-
стійних гостей і підкаже, чим же при-
вабливий ресторан. 

Денисе, за що гості полюбили 
ресторан?
По-перше — це затишна атмосфера 
і гостинність, по-друге — це смач-
на їжа та напої. Також, великою пе-
ревагою є цілодобовий бар, де гості, 
навіть, у пізній час можуть замо-
вити алкогольні та безалкогольні 
напої, прохолодний лимонад влітку 
або гарячий чай у холодну погоду. Го-
сті знають, що у будь-який час доби 
ми на них чекаємо! 

На цьому ми завершуємо огляд Дні-
пра — дуже красивого і гостинного мі-
ста України. Приїжджайте у гості! Станіслав Прокопенко, керуючий готелем

Президентський Люкс

Reikartz Дніпро

Денис, бармен
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ПАБ ПРО ЖИТТЯ І ПРО 
ПИВО — ŽIVOT A PIVO

У пабі вас зустрінуть з чеською гостинністю, обслужать з німець-
кою якістю та нагодують з українською щедрістю. Цікава наз-
ва Život A Pivo у перекладі означає «Життя і Пиво», та й правда, 
чи можливе життя без пива? Якраз це і з’ясовують гості пабу 
у Чернігові та Черкасах.

Меню закладу складають страви за кращими традиціями чеської 
та німецької кухні: широка барна та пивна карта, оригінальні са-
лати, м’ясні страви, у тому числі м’ясо власного копчення, гарніри 
та соуси. На основне подають гаряченькі свинячі ребра, німець-
кий айсбан, бургер з телятиною і, звичайно ж, асорті смачних ні-

Чесько-німецький паб Život A Pivo — місце 

для веселих компаній, для вечорів живої 

музики та гарячих футбольних матчів, 

ситної їжі та смачного крафтового пива. 
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мецьких ковбасок. Нетиповим є те, що у пабі можна скуштувати 
десерти:  лимонний мус, торт «Прага», торт «Шварцвальд» (тради-
ційний торт «темних лісів» Німеччини) та яблучний крамбл. 

Чеський паб не був би чеським без пива. І саме тут ви можете спро-
бувати чотири сорти нефільтрованого, непастеризованого живого 
пива власного виробництва: пшеничне Reikartz Pilsner, Reikartz 
South Beer, темне — Reikartz Bruin та червоне — Reikartz Ruby. Та-
кож, у меню є німецьке пиво Franziskaner, Löwenbräu, St. Pauli Lager, 
Beck’s та добра чеська класика — Staropramen, Praga світле та темне.

Місцеві жителі та туристи приходять сюди не лише за смачною 
їжею, а й поспілкуватися з друзями, повболівати на спортивних 
трансляціях за «своїх», насолодитись живою музикою чи драйво-
во погарцювати під час концертів.

Паб Život A Pivo місце з душею та доброю вдачею. Тому, як занесе 
вас у Черкаси або Чернігів, паб про життя та про пиво обов’язко-
вий до відвідування.

«Одна зі страв чеської кухні, 
яка так добре поєднується з темним 
або нефільтрованим пивом — це запечені 
ребра. Родзинка цієї страви у медовій 
глазурі на основі соусу BBQ та меду, 
а також спеціальна технологія 
приготування «sous-vide». А ще секрет 
соковитого та насиченого смаку 
криється у маринаді, в який входять 
томати, сік лимону, зелень та інші, 
не менш апетитні, інгредієнти» — 

ділиться шеф-кухар 
пабу про одну  
з найпопулярніших 
страв закладу.

Адреса у Черкасах: 

вул. Лазарєва, 6 

+38 067 546 66 24

            zivot.a.pivo.cherkasy

Адреса у Чернігові:

вул. Гетьмана Полуботка, 22 

+38 067 321 62 14

      zivot.a.pivo         zivot_a_pivo

шеф-кухар 
Život A Pivo у м.Черкаси 

Роман Саламаха 
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5 НЕЗВІДАНИХ МІСЦЬ ВІННИЦІ

Якщо десь й існує ма-
шина часу, то одна з та-
ких — музей ретро-тех-

ніки «Автомотовелофототелерадіо» 
у Вінниці, експонати якого влаш-
тують вам подорож у різні епохи, 
та що там епохи, здається, у інші світи.
Вінницький колекціонер Олексій 
Стрембіцький так хотів одних за-
нурити у ностальгію, іншим від-
крити очі на історію, що у 2013 році 
не витримав та й відкрив цей му-
зей зі своєю колекцією, яку збирав 
близько 35 років.
Ох, скільки ж там всіляких цікавих 
речей: раритетні автомобілі, мото-
цикли, велосипеди, патефони, теле-

візори, фотоапарати, радіоприйма-
чі, іграшки та модельки та ще багато 
того, що притягує увагу й, ніби роз-
казує якусь свою, давню історію.
Сюди варто приїхати хоча б на му-
зично-розважальне шоу, яке влашто-
вують власники музею, просто 
так, серед екскурсії.
Тож, для когось — це місце, як незві-
даний світ старечих речей, які ба-
чив лише у фільмах, а для когось, 
то є хвилі ностальгії, на яких із за-
доволенням можна серфити хоч три 
години поспіль.

Адреса: вулиця Соборна, 1
Телефон: +38 067 490 7939

Подорож у Вінницю то, друзі, ніби побувати у маленькій Празі. Вулички 
вузенькі, затишні із ароматом шоколаду, з бризом Південного Бугу 
та з привітним вінницьким народом. Дивно, та атмосфера у цьому 
місті завжди спокійна і приємна. І якщо фонтаном та вінницькою вежею 
вже не здивувати, то до вашої уваги 5 незвіданих туристами місць Вінниці. 

Бункер Ворошилова

Музей «Автомотовелофоторадіо»1

Бункер на схилах Пів-
денного Бугу у Вінниці 

притягує пройдисвітів своєю засе-
креченістю і таємничістю. «Бункер 
Ворошилова» — то був командний 
пункт 3-го Летичівського укріпра-
йону, який ще називають «Пів-
денний Буг». Створювали бункер 
протягом 1931-1937 років. Виточу-
вали його для прикриття напрям-
ку на Вінницю, а всім казали, що то 
буде військовий санаторій (але за-
раз майже так і є).
Прямо у гранітній скелі було про-
рубано 28 підземних приміщень: 
від  лазні до дизель-генераторної 
з системою вентиляції (яка до сих 
пір збереглась). 
Назвали бункер на честь Вороши-
лова, але, власне, чи був тут нар-
ком оборони — загадка.
Історія веде так, що під час Другої 
Світової війни бункер у скелі став 

командним пунктом Південного 
фронту. Під час німецької окупації 
у цьому потаємному місці на бе-
резі ріки розташовувалася ставка 
фельдмаршала Вільгельма Кейте-
ля, начальника штабу Верховного 
головнокомандування Вермахту. 
Потім, після війни, ще до 1980-х 
років військові користувались бун-
кером а, згодом, покинули.
Нова історія цього місця почалась 
у 2003 році, коли комплекс підзем-
них споруд перейшов у власність 
УПЦ МП і в ньому заснували Свя-
то-Троїцький скельний храм.
Тепер, за дозволом діючого там 
священика, можна потрапити 
у храм на березі стрімкого Пів-
денного Бугу, у місце де, скоріше 
за все, стільки всього відбувалось, 
що не вкладеться у голову.

Виставка ретро-автомобілів

Вхід у бункер

2

Адреса: вулиця Князів Коріатовичів, 185
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відновлення монастирських приміщень. 
Розказують, що у храмі якась особлива 
атмосфера свободи та спокою. Архітек-
тура споруди, ніби говорить про аске-
тичність життя ордену Капуцинів. Біля 
костелу вас зустрічатиме пам’ятник Папі 
Римському Іоанну Павлу II.
У храмі є діючий орган і тут проводять 
фестивалі та концерти органної музики.
Зараз, костел Пресвятої Діви Марії Ан-
гельської знову є храмом католицького 
ордену Братів менших капуцинів.

Адреса: вулиця Соборна, 12

Прогулюючись вулиця- 
ми Соборна, Осипен-
ко та Володарського 
можна, от так ненаро- 

ком, доторкнутись рукою історії, 
а саме стін старого Вінницького Муру.
Ці оборонні споруди єзуїтського мо-
настиря були зведені у центрі міста 
у далеких 1610-1624 роках монаха-
ми-єзуїтами. На той час, мури ви-
конували роль феодального замку. 
До комплексу входить домінікан-
ський костел (який пізніше став 
Преображенським собором), конвіт 
та колегіум. Зараз у колегіумі розта-

Величний та красивий, акуратний та мі-
німалістичний храм було збудовано 
у Вінниці для ордену Капуцинів за ча-
сів старости Людовика Калиновського. 
Стиль тосканського бароко надає цьому 
місцю особливого шарму та атмосфери.
У XIX столітті костел було закрито 
царською владою та переобладнано 
у казарми, проте храм діяв у якості па-
рафіяльного. У часи комуністичного 
режиму підвали монастиря перетвори-
ли на бомбосховища, зараз цими підзе-
меллями проводять екскурсії.
За часів незалежної України почалося 

Вінницькі Мури

Садиба Кумбари

3

5

4

шований обласний архів, а в колишньо-
му корпусі келій демонструється історія 
Поділля у Краєзнавчому музеї міста.
Насправді, це місце повниться істо-
ріями та легендами, про те, усі мрі-
ють про реставрацію Муру, аби зовсім 
не розпався на піщинки. Також, пого-
ворюють про загадкові підземні ту-
нелі, які теж можуть хоч і мовчазно, 
але розказати багато цікавого про бу-
вальщину міста та людей.
Найкраще збереглись фрагменти стін 
фортеці з кутовою баштою. 

Адреса: вулиця Мури, 12

Кам’яні «Потьомкінські 
сходи» у Вінниці ведуть 
від маєтку одеського 

купця грецького походження Олек-
сандра Кумбари до стрімких вод Пів-
денного Бугу (то на його честь і наз-
вали будинок та парк, що поряд).
Садибу у стилі модерн звели у 1913 
році за проектом архітектора Григо-
рія Артинова. Тоді, при будівництві 
саме цього будинку вперше на Він-
ничині використали технологію бе-
тонної заливки. Хочеться вірити, 
що ця історія про любов та почуття, 
бо Кумбари будував маєток на березі 
ріки для своєї дружини — Софії. 

Сквер довкола садиби, у царські 
часи, старанно доглядали, там були 
затишні альтанки. А кам’яними схо-
дами народ прогулювався до ост-
рова «Спорт» (але у 1920-х роках, 
як збудували Сабарівську ГЕС, 
той острівок своїми водами обійняв 
Південний Буг).
У радянські часи садибу переоблад-
нали у медичну установу, а пізніше 
будинок здавався сільськогосподар-
ській спільноті. Зараз місцеві прогу-
люються околицями та кам’яними 
сходами спускаються до річки.

Адреса: вулиця М. Оводова, 1

Приїжджайте на осінню Вінницю де феєричні фонтани, старовинні садиби, нетипові 
музеї, старечі вежі, храми, пейзажні парки та історичні садиби багатіїв. Одним словом, 
Вінниця станеться для вас теплим спогадом у будь-яку пору року. Для комфортного 
проживання під час подорожі Вінницею ви можете зупинитись у готелі Optima Вінниця.

Жити у Optima Вiнниця
Адреса: вул. Київська, 50-А, Вінниця, 21000, Україна
Телефон: +38 0432 65 28 80

А смачно та ситно попоїсти можна у ресторані American Bar&Grill
Адреса: вул. Київська, 50-А, Вінниця, Україна
Телефон: +38 067 219 55 24

Костел Пресвятої Діви Марії 
Ангельської

Мури. Вежа і стіни, 1617 р.

Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської

Садиба Кумбари 
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ALL INCLUSIVE НА ПОВНУ!

Для поціновувачів активного відпочинку та шу-
качів пригод підійде тур All inclusive у Карпатах.

Дати туру з 23 по 29 вересня 2018 р.

Мальовничі Карпати славляться своїми пейзажа-
ми, таємничими й невідомими стежками, висо-
ченними й крутими схилами. Хто не мріяв дійти 
до вершин, що захоплюють подих?
Підкорення гори Високий Камінь, завдання не-
важке, але має свої хитрі та підступні тропи, од-
нією з таких є стежка, що проходить після Під-
полоззя, коли шлях забирає різко вгору — крізь 
скельні дуби, що ростуть на крутих схилах. 
Гора височить над селами Підполоззя і Жденієво 
та може похизуватися не тільки висотою 836 м над 
рівнем моря, а й чарівним видом. До програми 
туру також входить екстремальний рафтинг, спла-
ви бурхливими порогами річки Тиса. До речі, річ-
ка Тиса має свою легенду: «За часів, коли Господь 
створював Землю, залишилася у нього остання 
улюблена річка. Бог дуже любив Тису за її лагід-
ність і послух, тому не хотів відпускати. Але ан-
гел умовив творця відпустити Тису, пообіцявши, 
що річка буде спокійною. Для того щоб зорати 
місце для Тиси, він взяв осла. Довго йшов осел 
і  зголоднів. Він почав ходити з плугом у пошуках 
їжі і орати звивистий напрямок річки». 
Екскурсійна програма туру охоплює різноманітні 
та цікаві місця, де має побувати кожен!

КАНІКУЛИ! КАНІКУЛИ! 
КАНІКУЛИ!

Відпочити від уроків та забути про домаш-
ку — бажання кожної дитини. Та як провести 
канікули цікаво та з користю для дітей?
Для юних мандрівників, Reikartz Travel Ukraine 
підготував програму яскравого та незабутньо-
го вiдпочинку. Тур осінні канікули «Для до-
рослих та дiтей». 

Дати туру з 21 по 27 жовтня 2018 р.

З екскурсіями, фестивалем індійських фарб 
холі, походами в гори та знайомством 
зі справжніми бурими ведмедями у реабіліта-
ційному центрі національного природно-
го парку «Синевир». Реабілітаційний центр 
розташований на ділянці лісу, де відтворені 
всі умови для відновлення та популяції цьо-
го виду. Навчити дітей цінувати й оберігати 
природу і тварин, завдання кожного. І в цьо-
му допоможуть аніматори готелю Reikartz 
Карпати, що підготували веселі й цікаві кон-
курси та квест-ігри для розумних і кмітливих 
школярів. Тиждень веселощів, забав і розваг! 
Про такі канікули годі й мріяти!

ЧАРІВНИЙ ТА КАЗКОВИЙ 
СВІТ ПОРУЧ!

Закарпаття славиться своїми легендами, таєм-
ницями й, навіть, містичними історіями. 
До таких можна віднести і легенди про за-
мок Паланок, що у Мукачеві. Місто історично 
відноситься до колишнього князівства Тран-
сільванія, що описано у багатьох книжках 
і повістях про чудеса, вампірів та надприродні 
явища. Ще з давніх часів він приваблював ко-
ролів і князів, які боролися за володіння сла-
ветним замком. Цікаво? Тоді вам з нами у тур  
«Казкове Закарпаття»

Дати туру з 14 по 20 жовтня 2018 р.

Буде цікава та загадкова екскурсійна програма 
замком Паланок, а також дегустація вин з се-
реднянських погребів, відпочинок у термальних 
водах у Косино, чани у Лушморах та комфортне 
проживання у готелі Reikartz Поляна.

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

Якщо бажаєте подару-
вати незабутні емоції 
близьким та рідним — 
ми розробимо для вас 
подарунковий серти-
фікат на будь-який тур 
чи суму номіналом 500, 
1000 або 2000 гривень.

15% знижки на один 
з турів з промокодом: 
RTU_Подорожі Надихають 

ОСІННІЙ КАЛЕЙДОСКОП 
ЗАКАРПАТТЯ

Літо промайнуло й оксамитовий сезон у самому розпалі. І коли, як не восени милува-
тися багряними барвами мальовничого Закарпаття, ніжитися на теплому сонечку 
та подорожувати яскравою та незвичайною Західною Україною. Туристичний опе-
ратор Reikartz Travel Ukraine пропонує вам кращі місця для відпочинку — забронюйте 
подорож до 20 вересня 2018 та отримайте 15% знижки на один з турів з промокодом: 
RTU_Подорожі Надихають.
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