
ЗАПРОШУЄМО У КОЛОРИТНИЙ 
ЕТНО-КРАЙ ДО ГУЦУЛІВ ТА БОЙКІВ!
Reikartz Travel Ukraine пропонує 
ТOП-3 незвіданих локації на Закарпат-
ті, де має побувати кожен мандрівник! 

WE INVITE YOU TO A COLORFUL ETHNO-

REGION TO THE HUTSULS AND BOYKS!

Reikartz Travel Ukraine offers the TOP-3 

unexplored locations in Transcarpathia, where 

everyone should visit!

ЗНАЙОМСТВО З ГОТЕЛЯМИ МЕРЕЖІ. 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТА ОБЛАСТЬ
Експрес-тур готелями мережі які 
розташовані у наймальовничих 
куточках Прикарпаття. 

ACQUAINTANCE WITH THE HOTELS OF THE HOTEL 

CHAIN. IVANO-FRANKIVSK AND THE REGION

Express tour of the hotel chain who located 

in the most picturesque corners of the 

Carpathian region.

«ДЕНЬ REIKARTZ» У ВАШОМУ МІСТІ
Це унікальна серія заходів які покли-
кані інтегрувати готель в соціальну 
сферу міста та стати сполучною лан-
кою між різними видами бізнесу. 

“REIKARTZ DAY” IN YOUR CITY

This is a unique series of activities designed 

to integrate the hotel into the social sector 

of the city and become a link between differ-

ent types of business.

СЕКРЕТИ УСПІХУ СТУМАРІ 
Приймати гостей, зустрічати гос тей, 
годувати гостей і бути самим привіт-
ним місцем будь-якого міста — 
це справжня душа «Стумарі».

SECRETS OF STUMARI'S SUCCESS

The true soul of Stumari means receiving 

guests, meeting guests, feeding guests and 

being the most welcoming place in any city.

с. 4–5

с. 12с. 10–11с. 2-3 с. 3

НАВКОЛО 
УКРАЇНИ light

#5 ОСІНЬ
2019

Де відпочити 
в Івано-Франківську 
та області?

Where to relax 
in Ivano-Frankivsk and the region? 
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 вул. І.Петраша, 5, Яремче, Україна

  вул. Мазепи, 146, Івано-Франківськ, Україна

Віта Парк 
Станіславський 
Яремче

Reikartz Парк Готель 
Івано-Франківськ

Готель зарекомендував себе як по-
пулярний курортний комплекс 
у Ярем че з особливою локацією — 
панорамними видами на бурхли-
ву річку Прут та водоспад Пробій. 
З усіх боків готель оточує унікаль-

ний природно-рекреаційний комп-
лекс, який відноситься до Карпат-
ського Національного парку. 

З прекрасним курортом, і його кон-
цепцією нас познайомить заступник 
керуючого готелем Оксана Околович.

Івано-Франківськ, це перш за все 
місто-прогулянка. Найбільшою цін-
ністю тут є історична атмосфера мі-
ста. Готель розташований на березі 
міського озера, неподалік від цен-
трального парку. Про історію готелю 
та його особливості нам розповість 
керуюча готелем Іванна Стефінів. 

Добрий день, я із задоволенням позна-
йомлю Вас з нашим готельним комп-
лексом. Колоритний фасад будівлі 

Готель належить до бренду VitaPark, 
що особливого у вашому готелі?
Велнес курорти VitaPark орієнтовані 
на сімейний відпочинок та оздоров-
лення. Дитяча анімація, трансферні 
поїздки в Буковель і Вольєрне Госпо-

органічно вписується в природний 
ландшафт, а зелена територія го-
телю налаштовує на спокійний і роз-
мірений відпочинок.

Уляно, розкажіть про різноманітність 
номерів готелю.
Наш готель складається з двох корпу-
сів. Основний корпус, де інтер'єр біль-
шості номерів оформлений в пастель-
ній гамі, тут присутні вишукані 
акценти інтер'єру і ексклюзивні диза-

дарство, вечірки біля басейну для ді-
тей і дорослих, барбекю біля мангала 
з традиційною закарпатською кух-
нею, родинні квести і походи в гори 
на смачний пікнік — такий комплекс 
послуг і є нашою фішкою.

йнерські предмети меблів. В даному 
корпусі у нас 35 номерів.
Другий корпус готелю, який оснаще-
ний 43 номерами. Відмінність номе-
рів у дизайні, який виконано в лако-
нічно-європейському стилі, а з вікон 
номерів відкривається прекрасний 
вид на територію.

Наскільки ми знаємо ви можете здиву-
вати не тільки номерами, але й різно-
манітністю кухні?
Так, в нашому ресторанному комп-
лексі ми пропонуємо гостям позна-
йомитися з різними кухнями світу. 
Затишний і красивий зал ресторану 
«Альпійський» розрахований як для 
пишного святкування, так і для спо-
кійної вечері в колі близьких і друзів. 
Є й дещо особливе, поруч з рестора-
ном, також розташований гриль-бар 
«Ранчо», в якому всі страви готу-
ються на вогні. Тут панує тематика 
ковбоїв і родео, Техасу, Дикого Заходу 
і ковбойського драйву.

керуюча Іванна Стефінів

портьє Уляна

кухар Назар

В попередніх випусках ми вже знайомили 
вас із деякими готелями нашої мережі.

Сьогодні шлях веде нас на Західну Україну, 
де розташовані «Reikartz Парк Готель 
Івано-Франківськ» та «VitaPark 
Станіславський Яремче». Давайте разом 
зробимо тур по Прикарпаттю та оцінимо 
його різноманітність та красу. 

Назаре, чим особливий ресторан 
«Альпійський»?
Основний зал ресторану розрахова-
но на 120 осіб, окремий банкетний 
зал на 80. Ми постійно проводимо 
весільні церемонії, вечірки і сімейні 
свята. Кухня нашого ресторану — 
це прекрасні приклади європейських 
та українських страв.

Дякуємо за чудову екскурсію, а нам час 
рухатися далі, вирушаємо до Яремче!
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 «День Reikartz» у вашому місті!

заступник керуючого Оксана Околович

Мережа готелів Reikartz тісно пов'язана з навколишнім 
простором, де знаходиться готель або ресторан 
мережі. Ми прагнемо, якомога частіше брати участь 
в житті міста та суспільства.

У вересні 2019 року стартує новий проект «День 
Reikartz» — це унікальна серія заходів, що пройде 
на базі готелів Reikartz. Вони покликані інтегрувати 
готель у соціальну і бізнес сферу міста. Детальніше 
про проект, та як взяти у ньому участь нам розпо-
вість його керівник і директор з корпоративної 
культури Reikartz Hotel Group — Олексій Ларіонов.

«Основна мета проекту — стати сполучною лан-
кою між різними видами бізнесу, представниками 
різних гілок державних органів міста та май-
данчиком для ділових партнерів. Проект дозво-
лить налагодити контакти, а також, дізнатися 

Деталі про місце проведення заходу 
Ви можете дізнатися за телефоном: 098–138–40–30

Оксана Марусич
сертифікований 
бізнес-тренер 
і коуч (ICF), спікер 
конференцій 
і семінарів з сервісу 
та продажів

Олексій Ларіонов
директор з корпоративної культури 

Reikartz Hotel Group

про ті можливості, які Вам і Вашому бізнесу може 
надати мережа готелів Reikartz. Під час презен-
тації учасники зможуть обмінятися інформацією 
та досвідом, завести нові знайомства у новому 
форматі бізнес-фуршету, а також, познайом-
ляться з унікальним проектом з популяризації 
українського виноробства. Але це ще не все, до-
датково, на зустріч ми запросили відомого біз-
нес-тренера, який поділитися досвідом з продажів 
та навчання. На захід ми запрошуємо представ-
ників бізнесу міста та області, а також, міської 
адміністрації».

Міста
Рівне

Житомир

Вінниця

Кам’янець-Подільський

Чернігів

Черкаси

Суми

Полтава

Кременчук

Кропивницький

Херсон

Миколаїв

Кривий Ріг

Програма заходу  Час проведення

БІЗНЕС-ЗУСТРІЧ 
«REIKARTZ НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР» 15:00–19:30

Збір учасників 14:30–15:00

Презентація: Reikartz кращий партнер в Україні 15:00–15:30

Презентація для девелоперів, будівельників 
і власників офісних приміщень 15:30–16:00

Презентація від бізнес-тренера
«Еволюція у комунікаціях. 4 покоління. 
Як зрозуміти один одного» 16:00–17:30

Презентація проекту «Винний Гід України» 
та фуршет з дегустацією українських вин 17:30–19:30

Оксано, розкажіть детальніше про но-
мери готелю. 
У нашому готелі 54 номери різних 
категорій на будь-який смак і бю-
джет. На замітку гостям: якщо Ви 
хочете гірську панораму, тоді Вам 
слід вибирати номери категорії 
Класик, якщо на річку — тоді Стан-
дарт Твін і Стандарт Дабл. А наші 
номери Напівлюкс і Люкс прекрасно 
підійдуть для того, щоб проживати 
великою родиною в одному номері. 

Також у нас є номери Стандарт Твін 
Modern, Люкс Modern Family і Апар-
таменти Modern, — це номери з су-
часним дизайном в стилі хай-тек.

На які розваги можуть розраховувати 
гості вашого готелю? 

У нашому готелі є внутрішній комп-
лекс у якому: фінська та інфрачервона 
сауна, басейн, джакузі, кімната від-
починку і масажний кабінет. В літ-
ню пору для гостей працює Panorama 

Teracce — найбільший відкритий ба-
сейн на Прикарпатті з дитячим май-
данчиком та баром для дорослих. Ро-
дзинкою зимового відпочинку в готелі 
стане відвідування нашої Панорам-
ної Зимової Купелі з підігрівом води 
до 36 градусів та панорамним видом 
на річку Прут. 

Сподіваємося, ми змогли надихнути 
вас на подорож до чудового 
Прикарпаття!
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Манявський водоспад

Озеро Несамовите

Манявський водоспад

Івано-Франківська область багата на диво-
вижні локації та архітектури. Для любите-
лів мальовничої природи тут багато цікавих 
місць, від яких захоплює подих. Тут не має Wi-Fi, 
але гарантуємо, що ви знайдете зв’язок краще.

Ми розкажемо вам про наймальовничіші місця, 
до яких варто навідатись не лише заради гарних 
селфі, а й просто, для душі.

Манявський водоспад є одним з най-
більших серед водоспадів України. 
Розташувався він у с. Манява, Бого-
родчанського району Івано-Франків-
ської області в гірському масиві Укра-
їнських Карпат — Горгани. Водоспад 
є гідрологічним пам'ятником при-
роди місцевого значення. Основним 
джерелом Манявського водоспаду 
є р. Манявка. Його висота становить 
близько 20 м. Манявський водоспад 
є одним з кращих і найяскравіших 
місць для туристів. Якщо Ви відвідуєте 
Манявський Скит, то від нього можна 
зробити піший тур до водоспаду.

Це вражаюче диво Карпат розмісти-
лося в гірській ущелині. Манявський 
водоспад є каскадним. Падаючи 

вода розділяється на дві частини: 
права частина вузька, а ліва — ши-
рше. Незабутні враження будуть від 
купання біля підніжжя водоспаду 
в невеличкому озерці, відчуваючи 
над собою струменя крижаної води.

Природа навколо Манявського во-
доспаду також неповторна — густі 
зарості папороті й моху, які дода-
ють особливий колорит цієї місце-
вості. Навколо ростуть вікові ялини, 
які роблять повітря надзвичайно 
чистим і свіжим. Завдяки смерекам 
промені сонця не цілком надходять 
до водоспаду, що утворює диво-
вижний затишок.

Неподалік водоспаду розмістився 
Манявський Скит, по-іншому Ма-

Де відпочити в Івано-Франківську 
та області: біля підніжжя водоспаду 
або на березі озера? 
Змінюємо картинку мегаполісу на мальовничу природу

нявський монастир, заснований 
у XVII в. ченцем Іовом Княгиниць-
ким . У монастирі особливий архітек-
турний комплекс — гарне поєднання 
гірської місцевості з кріпними еле-
ментами споруд. Навколо монастир 

омивається гірськими водами. Та-
кож цікаво буде послухати, під час 
екскурсії в Манявському Скиті, 
про його давню історію та дух. Зараз 
монастир відноситься до православ-
ного Київського Патріархату.
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Станіславське море

Водоспад Пробій

Де жити: 

          Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ
 вул. Мазепи, 146, Івано-Франківськ, 
 76000, Україна 
 
 reception@parkhotel.com.ua
 +38 0342 59 55 95

          VitaPark Станіславський Яремче
 вул. І.Петраша, 5, Яремче, 78500, 
 Україна

 stanislavskiy.hotel@vitapark.com
 +38 (034) 342-38-15

Озеро Несамовите Водоспад Пробій

Станіславське море

Розташоване на північно-східному 
схилі гори Туркул мальовничого 
Чорногірського хребта, на висо-
ті 1750 метрів над рівнем моря — 
це одне з найбільш високогірних 
озер Карпат. За давніми перека-
зами та легендами його назива-
ють морським оком. Хоча саме 
озеро не велике, всього 45 метрів 
в  ширину і 88 в довжину, але Не-
самовите заворожує не своїми 

масштабами, а своєю дзеркальною 
прозорістю та чистотою.
Місцеві жителі з давніх часів ві-
рять в те, що на дні озера нудяться 
душі самогубців і великих грішни-
ків, і, якщо потривожити його води, 
то обов'язково обрушиться зли-
ва. Вважається, що навіть кинутий 
в Несамовите камінь може викли-
кати страшні грози — звідси і його 
назва, що означає «шалений».

Водоспад має вдале розташування, 
та, мабуть, знайомі з ним чи не всі 
мандрівники, які вирушають у по-
дорож до Карпат. Знаходиться він 
у м.  Яремче, недалеко від популяр-
ного сувенірного ринку. Висота його 
падіння досягає 8 м, але місцеві жи-
телі розповідають, що колись висота 
падіння води в водоспаді досягала 
близько 25 м, та задля сплаву лісу 
по р. Прут його було підірвано. Зараз 

над водоспадом побудований міст 
заввишки 20 м, з якого відкриваєть-
ся вид на прекрасні пейзажі та скелі. 
Для любителів екстриму на лівий бе-
рег Прута можна потрапити по під-
вісній дорозі, підвісний спуск є плат-
ним. Але, пролетівши над каскадом 
галасливого водоспаду Ви отримаєте 
яскраві й незабутні враження, тому 
це варто того щоб підтримати захід-
ноукраїнський туризм.

Якщо до Івано-Франківська ви виру-
шаєте у справах, але відпочити все 
ж хочеться, то у самому центрі міста 
рекомендуємо відвідати міське озе-
ро, його ще називають Станіслав-
ським морем. Площа озера доволі 
велика, цілих 36 гектарів. Саме в цій 
місцевості були ставки, які шлюзами 
з'єднувалися з річкою Бистрицею 
Солотвинської. У 1955 році шлюзи 
спеціально відкрили й вода заполо-
нила всі ці штучні водойми. Ось так 
і утворилося озеро, яке стало улю-
бленою зоною для відпочинку горо-
дян та гостей Івано-Франківська.

Хоч на озері й заборонено купати-
ся, але є інші розваги. Поруч працює 
човнова станція, де можна взяти чо-
вен напрокат. Та посеред озера є ос-
трівець з цілою галереєю кованих 
скульптур, до нього веде вузенький 
дерев’яний місток. Навпроти озера, 
розташувався готель Reikartz Парк 
Готель Івано-Франківськ з вікон яко-
го відкривається чудова панорама 
на міське озеро. У готелі функціонує 
новий ресторан європейської кухні 
та гриль-бар «Ранчо», де після вдалої 
прогулянки біля озера, можна смач-
но попоїсти та відновити сили.
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Кам’янець-Подільський
Kamyanets-Podilsky
Reikartz Kamianets-Podilsky
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Карта готелів 
Map of hotels

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

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

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

Optima Hotel — готелі рівня 3 зірки / 3 star hotels

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

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

ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. / CHERKASY REGION
Reikartz Аквадар / Reikartz Aquadar

ОДЕСА / ODESA
Raziotel Маренеро Одеса / 
Raziotel Marenero Odesa

Hotel Milano by Reikartz Collection / 
Hotel Milano by Reikartz Collection

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

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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СУМИ / SUMY
Reikartz Суми / Reikartz Sumy

ХАРКІВ / KHARKIV
Reikartz Харків / Reikartz Kharkiv

ПОЛТАВА / POLTAVA
Reikartz Галерея Полтава / 
Reikartz Gallery Poltava

КРЕМЕНЧУК / KREMENCHUK
Reikartz Кременчук / Reikartz Kremenchuk

ДНІПРО / DNIPRO
Reikartz Дніпро / Reikartz Dnipro

Reikartz Collection Дніпро / 
Reikartz Collection Dnipro

ЗАПОРІЖЖЯ / ZAPORIZHIA
Reikartz Запоріжжя / Reikartz Zaporizhia

МАРІУПОЛЬ / MARIUPOL
Reikartz Маріуполь / Reikartz Mariupol

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

Вінниця
Vinnytsia
Optima Vinnytsia

Чернігів
Chernihiv
Reikartz Chernihiv

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

Житомир
Zhytomyr
Reikartz Zhytomyr

Черкаська обл.
Cherkasy region
Reikartz Aquadar

Кропивницький
Kropyvnytskyi
Reikartz Kropyvnytskyi

Кременчук
Kremenchuk
Reikartz Kremenchuk

Дніпро́
Dnipro
Reikartz Dnipro
Reikartz Collection Dnipro

Одеса
Odesa
Raziotel Маренеро Одеса
Reikartz Collection Hotel Milano

Черкаси
Cherkasy
Optima Cherkasy

Херсон
Kherson
Optima 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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Ivano-Frankivsk region is rich in amazing plac-
es and architecture. For lovers of beautiful na-
ture there are many interesting places that are 
breathtaking. There isn't Wi-Fi here, but you 
will find a better connection.

This is a mountainous area combined with 
stormy waterfalls and quiet lakes. Most tourists 
go on a trip to the Ivano-Frankivsk region for 
the sake of such solitude with nature. We will 
tell you about picturesque places that are worth 
seeing not only for the sake of beautiful selfies. 
They are created for the soul.

1. MANYAVSKY WATERFALL
Manyavsky Waterfall is one of the largest wa-
terfalls in Ukraine. The waterfall is a hydrolog-
ical monument of nature. The main source of 
the river is Manyavka. Its height is about 20 m. 
Manyavsky Waterfall is one of the best and most 
famous places for tourists. If you visit Man-
yavsky Skete, then you can take a walking tour 
to the waterfall from it.

2. NESAMOVITOE LAKE
It's located on the north-eastern slope of Mount 
Turkul at an altitude of 1750 meters above sea 
level. This is one of the highest mountain lakes 
of the Carpathian. According to ancient legends, 
it's called the “sea eye”.

3. DROBIY WATERFALL
The waterfall is located in Yaremche, near the    
popular souvenir market. Its height reaches 8 m, 
but the locals say that once its height reached 
about 25 m. Now a bridge 20 m high has been 
built over the waterfall. It overlooks beautiful 
landscapes and rocks.

4. STANISLAVSKE LAKE
The area of the lake is 36 hectares. It's forbidden 
to swim on the lake, but there are other enter-
tainments. There is a boat station nearby where 
you can rent a boat. Opposite the lake, there is 
the Reikartz Park Hotel Ivano-Frankivsk. It of-
fers magnificent views of the lake. The hotel has 
a new European restaurant and the Rancho Grill 
Bar. You can eat and restore strength here after 
a successful walk on the lake.

Reikartz Park Hotel 
Ivano-Frankivsk in the 
center of Carpathian!
Reikartz Park Hotel is located on the shores of 
the city lake, near the central park.

The authentic facade of the building blends seam-
lessly into the natural landscape, and the hotel 
green area sets up a calm and measured rest.

The hotel consists of two buildings. The main 
building has refined accents and exclusive design-

er pieces of furniture in the interior. This building 
has 35 rooms.

The second building of the hotel has 43 rooms. The 
rooms are designed in a simple European style, and 
the rooms offer beautiful views of the area.

In the Alpine restaurant, guests are invited to dive 
into the world of various cuisines of the world. 
The cozy and beautiful hall of the restaurant is 
designed both for a magnificent holiday, and for 
a relaxing dinner with friends and relatives.

Next to the Alpine restaurant is the Ranch Grill 
Bar, in which all dishes are cooked on fire, which 
gives them a special taste and personality. There 
are themes of cowboys and rodeos, Texas, the Wild 
West and cowboy drive.

   Mazepa Street, 146, Ivano-Frankivsk, Ukraine 

Vita Park Stanislavsky 
Yaremche is an 
amazing resort!
The special territorial location of the popular hotel 
complex VitaPark Stanislavsky Yaremche favora-
bly distinguishes it from other resort complexes 
of Yaremche city. Nearby are the rugged mountain 
river Prut and the full-flowing cascading water-
fall — Proboy. The hotel is surrounded by a unique 
natural and recreational complex, which belongs to 
the Carpathian National Park. The distance to the 
ski resort of Bukovel is 30 km, Dragobrat is 35 km.

The hotel has 54 comfortable rooms of various 
categories for every taste and budget. Note to 
guests: if you want a mountain panorama, choose 
the Classic category number, if you want room to 
the view on the river — Standard Twin and Stand-
ard Double. Our Junior Suites and Suites are great 
for large families.

We also have Modern Standard Twin rooms, Mod-
ern Family Suite and Modern Apartment. These 
rooms are high-tech modern design.

The hotel has an internal complex: a Finnish and 
infrared sauna, a swimming pool, a jacuzzi, a relaxa-
tion room and a massage room, an open area of Pan-
orama Teracce with one of the largest outdoor pools 
in the Carpathian region, a Winter font is enriched 
with salts of a local source and heated to 36 degrees.

   Petrasha Street, 5, Yaremche, Ukraine 
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Short and to the point

Where to relax in Ivano-Frankivsk 
and the region? 
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The cafe of Georgian Cuisine Stumari has its own 
unique history. The name of Stumari didn't appear 
by chance. Translated from Georgian, this means 
guests. It is customary to welcome guests in Geor-
gian culture, set tables and arrange luxurious hol-
idays. Therefore, the true soul of Stumari means 
receiving guests, meeting guests, feeding guests 
and being the most welcoming place in any city..

About the secrets of success, Miroslava Lutsik, 
head of marketing at Reikartz Hotel Group, tell us:

“There isn’t single secret. It seems to me that Stumari 
is successful because it is Stumari. He has a soul! 
When we developed the marketing concept of the 
restaurant, we really didn't want to be like anyone. We 
drew the Georgians, we come up with funny rules, we 
changed the color palette in the design of materials. 
If you pay attention to the elements in the restaurant, 
each of them is riddled with jokes. We changed the 
meaning of familiar phrases, gave them a new life. 

By the way, 2 more restaurants will soon open in 
Zaporozhye, and the second Stumari — in Lviv. Come 
visit and be our stumari!”

“The format of the city cafe was not chosen by chance. 
“Stumari” focuses on a wide audience, we have no 
restrictions. Everyone loved Georgian cuisine, both 
young people and the older generation. Stumari uses 
traditional Georgian recipes in the cooking.

Our chefs are native Georgians with many years of 
experience. They independently develop menus with 
authentic recipes from different parts of Georgia that 
combine both its culture and traditions,” Lilia Belko, 
Head of Restaurant Service, comments.

Georgian cuisine is popular not only in Ukraine, 
but also abroad. In May, Tidbloms gastropub 
(Gothenburg, Sweden) hosted the “Georgian 
Cuisine Month”. We developed a special menu 
for Tidbloms. It included dishes such as khinka-
li, khachapuri, kubdari, phali and 4 classic meat 
dishes. The bar card consisted of 7 positions of 
Georgian wine.

Swedes liked such a variety of tastes. After the 
launch of the Georgian menu, it became noticeable 
that the number of guests is increasing every day! 
Many guests visited Tidbloms for the first time!

9

The Reikartz Hotel Group is closely related to 
the surrounding area where the hotel or restau-
rant is located. We strive to participate as often 
as possible in the life of the city and society.

In September 2019, a new project “Reikartz 
Day” will start. This is a unique series of events 
in the Reikartz.

Aleksey Larionov, the project manager and cor-
porate culture director of Reikartz Hotel Group, 
will tell us more about the project.

We invite you to 
a beautiful 
ethno-region to 
Gutsulov and 
Boykov!
This place is rich in nature reserves, forests, riv-
ers and mineral waters.

We are pleased to offer the TOP 5 places that 
every traveler should visit:

1. VIADUCK BRIDGE IN VOROKHTA
The Viaduck is a unique railway stone bridge, 
which was built during the time of the Aus-
tro-Hungarian Empire.

2. WHITE ELEPHANT
The ruins of the astronomical and meteorolog-
ical observatory on Mount Ivan Ivan (2028 m).

3. DOVBUSH ROCKS OR STONE HEART 
OF CARPATHIANS
Dovbush Rocks is a complex of rocks, dark gorges, 
secret passages that stretch for almost a kilometer.

Travel, discover and conquer new heights of life 
without leaving your native Ukraine. We prom-
ise, it will pleasantly surprise you!

Secrets of Stumari's success

“Reikartz day” in your city
“The main goal of the project is to become a link 
between various types of business, representatives 
of various government bodies in the city, as well as 
a business platform that will allow you to establish 
useful contacts. During the presentation, participants 
will be able to exchange information and experience, 
make new acquaintances, as well as get acquainted 
with a unique project to popularize Ukrainian 
winemaking. We invited a well-known business 
coach to share the experience of sales and training. 
We invite representatives of business and the city 
administration to the event! ”
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Кафе грузинської кухні Стумарі має свою неповторну іс-
торію. Назва «Стумарі» з'явилася не випадково, в пере-
кладі з грузинської мови це означає «гості». У грузинській 
культурі закладено зустрічати гостей, накривати столи 
і влаштовувати найрозкішніші свята. Тому, приймати 
гостей, зустрічати гостей, годувати гостей і бути самим 
привітним місцем будь-якого міста це і є душа «Стумарі».

Про секрети успіху та головну ідею концептуального за-
кладу, розповість Мирослава Луцик, керівник департа-
менту маркетингу Reikartz Hotel Group та Лілія Белько, 
керівник служби ресторанного сервісу Reikartz.

«Єдиного секрету немає, адже, коли ми виве-
ли цей продукт на ринок, у нас було, щонай-
менше, ще 4 конкуренти поруч (перший рес-
торан відкривали в Черкасах), які мали теж 
смачну кухню, красиві інтер'єри та вдале роз-
ташування. Але, мені здається, що «Стумарі» 
успішний, тому що він — «Стумарі». У нього 
є душа! Коли ми розробляли маркетингову концеп-
цію ресторану, ми не хотіли бути на когось схожими, 
ми почали малювати грузинів, придумувати смішні 
правила, змінили палітру кольорів в оформленні ма-
теріалів, все, що на ринку крафт — зробили в біло-
му, все, що на ринку серйозно — включили в жарт. 
У наших «Стумарі» є все: свої персонажі, свої слівця, 
свої візерунки, є серця з хінкалі, навіть розмальовки 
для дітей ми малювали самі, щоб концепція склалася 
до кінця. Не можу сказати, що це був простий шлях, 
але з відкриттям другого і третього закладів стало 
простіше, всі інструменти були відточені, і весь той 
шлях, який спочатку зайняв у нас майже рік, тепер ми 
проходимо за декілька місяців. До речі, скоро відкри-
ємо двері вже другого «Стумарі» у Львові. Заходьте 
в гості, мегобребі і будьте нашими стумарі!» — ко-
ментує Мирослава. 

Секрети успіху Стумарі 

Мирослава Луцик
керівник департаменту 

маркетингу
Reikartz Hotel Group

Кажуть, що в Грузію неможливо не закохатися. Одного разу побувавши 
в цій гостинній і доброзичливій країні, мандрівники прагнуть 
повернутися, щоб знову поринути в «сонячну» атмосферу, насолодитися 
гостинністю її жителів і спробувати якомога більше 
традиційних страв з величезною палітрою смаків.
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«Саме формат міського кафе, а не ресторану для 
«Стумарі» був обраний не випадково. В ресторан 
гості приходять швидше на подію, ніж на просту 
вечерю, а в кафе — в будь-який день, не чекаю-
чи особливого випадку. «Стумарі» розрахований 
на широку аудиторію, у нас немає рамок. Грузин-
ська кухня полюбилася всім — і молоді, і старшому 
поколінню, так як вона передбачає смачну і сит-
ну випічку з тіста і сиру, різноманітні аромат-
ні страви на вогні, закуски з овочів, пряні соуси, 
і, звичайно ж, спеції. Яка страва в Грузії обійдеть-

Стумарі Суми
 вул. Воскресенська, 1

+38 067 321 6154
 Stumari.sumy
 StumariSumy

Стумарі Херсон
 бульвар Мирний, 3

 +38 067 321 9705
 stumari.kherson

Стумарі Черкаси
 вул. Лазарєва, 6

 +38 067 243 1680
 stumari.rest

Стумарі Львів 
 вул. Городоцька, 107

+38 032 242 42 40

 вул. Друкарская, 9
+38 032 242 51 33

 stumari.lviv
 stumari_lviv 

Стумарі Запоріжжя
 проспект Соборний, 87

 +38 067 695 9795 
 stumari.zp

Лілія Белько
керівник служби ресторанного 

сервісу Reikartz Hotel Group

Харальд Шьостром
керівник напрямку 

F&B Reikartz Hotel Group 

ся без спецій? У «Стумарі» використовують тра-
диційні грузинські рецепти в приготуванні страв. 
Наші шеф-кухарі — корінні грузини і грузинки з ба-
гаторічним досвідом роботи. Вони самостійно 
розробляють меню за автентичними рецеп-
тами, із різних куточків Грузії, які поєднують 
одночасно її культуру і традиції. Вони часто 
спілкуються з гостями, готують на відкритій 
кухні, співають пісні. Гості їх обожнюють. Всі май-
стер-класи, шеф-кухарі проводять самостійно, 
тому вони дуже популярні» — коментує Лілія. 

Грузинська кухня користується популярністю 
не ли ше на просторах України, а й за її межами. 
У травні, в гастропабі Tidbloms в місті Ґетеборг 
(Швеція) пройшов «Місяць грузинської кухні». 

Національна грузинська кухня — це складний 
симбі оз культури і мистецтва, тому підготовка 
до презентації грузинського національного ко-
лориту у Європі була досить плідною. Керівник 
напрямку F&B Reikartz Hotel Group — Харальд 
Шьостром разом з шеф-кухарем кафе «Стумарі» 
з міста Суми — Темуром Ніканові розробили спе-
ціальне меню для Tidbloms. До нього увійшли такі 
страви, як хінкалі, хачапурі, кубдарі, пхалі, бакла-
жани і 4 класичні м'ясні страви, барна карта скла-
далась з 7 позицій грузинського вина. 

«Шведським стумарі розмаїття смаків грузин-
ських страв прийшлося до душі. Після запуску гру-
зинського меню, впродовж трьох наступних тижнів 
стало помітно, що кількість гостей збільшується 
з кожним днем! Першого тижня було 20–30 гос-
тей у вечірній час, на другий — 35–45, а на третій 
вже 50–70. Всі гості робили попереднє замовлення, 
і таким чином на третьому тижні вже було нара-
ховано 132 онлайн-бронювання та 128 бронювань 
телефоном. Це більше, ніж будь-коли раніше! Бага-
то гостей завітали до Tidbloms вперше! 

Весь цей час шеф-кухар Темур з радістю спілкувався 
і ділився своїми кулінарними рецептами з гостями, 
розповідав про традиції Грузії і національної кухні. 
Питання, яке особливо хвилювало гостей на остан-
ньому тижні: чи будемо ми знову проводити подіб-
ні заходи і коли. Можливо, Tidbloms стане першим 
«Стумарі» за межами України» — коментує Харальд.



НАВКОЛО УКРАЇНИ

в 1938–1941 рок ах. А в якому вона 
стані зараз, та кого там можна зустрі-
ти — пропонуємо перевірити само-
стійно та побачити все на власні очі.

Подорожуйте, відкривайте та підко-
рюйте нові вершини життя, не ви-
їжджаючи за межі рідної України. 
Обіцяємо, вона Вас приємно здивує!

Тому ми з радістю пропонуємо ТОП-3 
місця, у яких однозначно повинен 
побувати кожен мандрівник який 
планує свій відпочинок:

1. Міст Віадук у Ворохті
Ворохта — маленьке містечко що за-
ворожує своїх гостей природними 
пейзажами та незвичним для Укра-
їнської архітектури мостом Віадуком, 

це унікальний залізничний кам’яний 
міст, який був побудовані ще за часів 
Австро-Угорської імперії.

2. Скелі Довбуша або Кам’яне серце 
Прикарпаття
«Скелі Довбуша» — комплекс скель, 
темних ущелин, потаємних ходів, 
що простягаються майже на кіло-
метр. За легендою, в XVII-XVIIІ ст. 
біля скель знаходилася одна з баз 
опришків, в тому числі в 1743 році — 
табір загону Олекси Довбуша.

3. Найвисокогірніший «Білий слон»
Відомі під цією назвою руїни астро-
номічно-метеорологічної обсерва-
торії на горі Піп Іван (2028 м) і досі 
вражають своєю величчю. Діяла вона 

Якщо бажаєте подарувати неза-
бутні емоції близьким та рідним — 
ми розробимо для вас подарун-
ковий сертифікат на будь-який 
тур чи суму номіналом 500, 1000 
або 2000 гривень
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Що може бути краще, аніж можли-
вість опинитися посеред робочого 
тижня у тихому й мальовничому 
місці на березі озера? Мрії та фан-
тастика? Зовсім ні. Готель Reikartz 
Парк Готель Івано-Франківськ вті-
лить ідеї ваших ділових заходів 
та вдало поєднає їх з відпочинком.  
Для корпоративних подій найріз-
номанітнішого формату Reikartz 
Парк Готель Івано-Франківськ про-
понує два великі конференц-зали, 
що розташовані в готелі у 5 хвили-
нах їзди до центра міста. Просторі 
приміщення Гранд Конференц Холу, 

«Reikartz Club» — це проста і зручна бонусна 
програма для тих, хто часто подорожує 
Україною, як для відпочинку, так і в ділових 
цілях. Ставши Учасником нашого Клубу, 
Ви отримаєте чудову можливість 
накопичувати бонуси, якими потім зможете 
оплачувати послуги мережі готелів Reikartz 
Hotel Group, а також Партнерів Клубу.

Запрошуємо 
у колоритний етно-край 
до Гуцулів та Бойків!

Робота та відпочинок — речі сумісні

Новий курортний готель 
мережі Reikartz Hotel Group

Окрім культурного туризму, ця місцевість багата на природні 
заповідники, ліси, річки та мінеральні води — що дозволяє 
отримати не лише духовне задоволення, але й фізичне 
оздоровлення.
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площею 126 м², та конференц-зали 
«Івано-Франківськ» ідеально підхо-
дять для організації та проведення 
бізнес-тренінгів, семінарів, ділових 
зустрічей і масових корпоративних 
заходів, адже здатні розмістити 100 
та 60 осіб. Для втілення будь-якого 
формату зустрічі, в готелі є затишна 
переговорна кімната, місткістю до 
20 осіб, поруч з великими конфе-
ренц-залами. У вартість оренди залу 
вже входить необхідне Вам облад-
нання: проектор, екран, фліпчарт, 
маркери, колонки. 
Reikartz Парк Готель Івано-Фран-

Скелі Довбуша або Кам’яне серце Прикарпаття

Міст Віадук у Ворохті Найвисокогірніший «Білий слон»

ківськ гостинно запрошує кож-
ного до ресторану європейської 
та української кухні з чудовим 
VIP-залом, стильного гриль-бару 
та банкетного залу. 
Вже бажаєте втілити все це у життя? 
З фахівцями Reikartz Mice це легко, 
адже компанія бере на себе пов-
ну організацію комплексу послуг 
з проведення Вашого заходу: тран-
сфери, проживання, конференц-за-
ли, організація кава-брейків, обідів 
і банкетів, а також потурбується 
про комфортний та незабутній від-
починок кожного гостя. 

VitaPark Сонячний Прованс, що знаходиться в місті 
Сатанів, Хмельницької області, став сьомим курорт-
ним готелем мережі Reikartz Hotel Group. 

Розміщений на території природного парку Поділь-
ські Товтри, готель із радістю чекає на гостей, які праг-
нуть відпочити від міської метушні та насолодитись 
красою навколишньої природи. 

До послуг гостей 99 сучасних і зручних номерів, 
ресторан європейської кухні, конференц-зала, ло-
бі-бар, відкритий басейн, кінотеатр, скандинавська 
ходьба, тренажерний зал, дитяча кімната, дитячий 

майданчик, настільний теніс, бювет з мінеральною 
водою «Нафтуся Збручанська», консультація лікаря, 
Центр Здоров’я та SPA.
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