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Готель Optima Вінниця

«Оптіма Вінниця» — це єдиний готель в місті, який може запропонувати 
високий рівень обслуговування заходів будь-якого рівня складності. 
Водночас «Оптіма Вінниця» — це оптимальний вибір для гостей  
 різними фінансовими можливостями, оскільки номерний фонд готелю 
включає як економ номери категорії «Класик», так і номери категорії 
«Суперіор» підвищеного комфорту.

До послуг гостей номери європейського рівня «3 зірки» наступних 
категорій:  «Класик Single», «Стандарт Double», «Стандарт Single», 
«Стандарт», «Суперіор Double», «Суперіор».

Доступ до мережі Інтернет та сніданок «шведський стіл», входять  
у вартість проживання.
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вул. Київська, 50/1, м. Вінниця, 21000, Україна

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю Optima Вінниця 
з п’ятниці по неділю, 
БЕЗКОШТОВНИЙ 
пізній виїзд до 18:00

2 БЕЗКОШТОВНЕ 
розміщення дітей  
до 14 років,  
без надання 
додаткового місця

3 Розміщення дітей  
до 16 років з наданням 
додаткового місця 
по акційній ціні — 150 грн



Де смачно поїсти

Яскравий, оригінальний і особливий, як і сама Америка, 
заклад з істинно американськими бургерами, соковитими 
стейками, крафтовим пивом, з байком Harley- Davidson  
та атмосферною музикою. Окрім голлівудських закусок 
є ще гриль-меню, яке готують за американською 
технологією. Увечері тут проводяться безкоштовні  
концерти живої музики, вечірки, ігри та кіноперегляди.

American Bar&Grill

вул. Київська, 50-А

Дух Італії та характер Франції у серці Поділля. В закладі 
власноруч готують пасту з твердих сортів борошна, крім 
того пропонують круасани, чіабату та вина Франції.

Pasta e Vino

вул. Зодчих, 12

Marani

Острів Грузії у Вінниці. Національні страви хачапурі, 
лобіо, кебаб, ціціла, калмахі та багато іншого. Крім 
м’ясних страв великий вибір салатів та десертів. 
Винна карта налічує від 20 різних найменувань.

вул. Архітектора Артинова, 49

Отримуйте знижку — 10% зупинившись  
у готелі Optima Вінниця

Графік роботи: 
Нд–Ср: 07.00–00.00, 
Сб: 08.00–02.00, 
Чт–Пт: 07.00–02.00

Графік роботи: 
Пн–Нд: 06:00–02:00

Графік роботи: 
Пн–Нд: 11:00–23:00
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Одне з найпопулярніших місць у Вінниці. Містяни часто 
гуляють біля річки, адже там можна затишно провести час, 
відпочити та помилуватися бризгами фонтану. Якщо хочете 
втекти подалі від людних місць набережної — прогуляйтеся 
нею від Центрального мосту до півострова Бригантина. 

Також тут розташований унікальний в Україні та 
найбільший в Європі плаваючий світломузичний фонтан. 
Він розкидає свої струмені до 60 метрів вгору й має 
довжину близько 140 метрів.

Набережна Південного Бугу

Аби відчути справжню Вінницю, пізнати її життя і ритм, 
варто прогулятися по центральній вулиці міста — Соборній. 
Вздовж неї розташовані найвизначніші пам’ятки міста: 
Преображенський собор, білосніжний костел Діви Марії, 
«Вінницькі мури», обласна і міська ради. 

Окрім того, вулиця всипана кафе та ресторанами, де можна 
посидіти,  випити кави і помилуватися видом на центр 
міста.

Вулиця Соборна

Прогулянка на теплоході

Сезон судноплавства відкривається у Вінниці 
щорічно весною і триває аж до пізньої осені. Всі 
охочі можуть замовити прогунки по річці Південний 
Буг, де курсують прогулянкові катери «М.І. Пирогов» 
та «Ляля Ратушна». Екскурсія триває 2 години  
і за цей час мандрівникам вдається відпочити  
та насолодитися краєвидами, що відкриваються  
на місто. 

Під час подорожі можна поплавати біля острова 
Кемпа (Фестивальний), який ще називають зеленим 
оазисом Вінниці.

площа Героїв Чорнобиля

вул. Кармелюка

вул. Соборна



Вінниця

Музей відносять до найважливіших об’єктів культурної 
спадщини України. На території музею ви зможете 
побачити будинок, в якому жив геніальний хірург Микола 
Івановиич Пирогова, тут є все про життя і діяльність 
всесвітньовідомого лікаря: музей-аптека з інтер’єрами 
приймальні та операційної, церква-некрополь де покоїться 
набальзамоване тіло ученого Пирогова, меморіальний 
парк, в якому збереглися дерева посаджені М.І.Пирогова.

Музей-садиба Пирогова

вул. Пирогова, 155

В основі експозиції – приватне зібрання раритетних 
автомобілів та іншої техніки вінницького колекціонера 
Олексія Стрембіцького. Сьогодні у його колекції понад 100 
експонатів, які всі представлені у музеї. Велику частину 
експозиції музею займають побутові раритетні речі.  
Окрім того, що у вінницькому музеї ретро-автомобілів 
можна цікаво та з користю провести час з друзями, 
дітьми та сім’єю, тут можна відчути швидкоплинність часу, 
повернутись в минуле, побачити старі автівки, та речі які 
колись були у вжитку.

Ретро-музей «АвтоМотоВелоФотоТелеРадіо»

вул. Соборна, 1

Свято-Миколаївський храм

Прекрасно збережений до наших днів храм Святого 
Миколи в Вінниці був побудований у XVIII столітті. 
Дивлячись на храм, складно повірити, що він 
створений з дубових колод без єдиного цвяха.

Храм являє собою чудовий зразок мистецтва 
подільських майстрів дерев’яного зодчества  
в стилі пізнього українського бароко. Це типовий  
для Південно-Західної України триярусний храм  
з галереєю.

вул. Маяковського, 6
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Графік роботи: 09:00–17:30 (вихідні дні 18:30)

Графік роботи: 10:00–18:00



Розваги для дітей
Вінницю вже давно називають 
шоколадною столицею України. 
Саме тут розташована величезна 
кондитерська фабрика “Рошен”.  
Її відвідувачі мають унікальну 
можливість - подивитися, як 
народжуються шоколадки, цукерки, 
печиво та інші смаколики. Це справжній 
рай для дітей, однак серед відвідувачів 
також чимало дорослих

Фабрика шоколаду

вул. Гліба Успенського, 8

Тут можна поринути у справжній 
зоряний світ, доторкнутися до Моря 
ясності, Малого Лева, «побувати» на 
Марсі та побачити супутники Землі.   
За допомогою панорамних проєкторів 
глядачі можуть спостерігати за рухом 
зоряного неба на різних широтах 
нашої земної кулі – від жарких тропіків 
до сніжної Арктики, а також побувати 
на таємничій поверхні Місяця.

Планетарій

вул. Хлібна, 1
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Тут запропонують побачити на власні 
очі та зрозуміти закони природи, 
поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
 
Територія музею складає понад 1000 
квадратних метрів. Традиційно тут 
проводять різноманітні майстер-класи, 
шоу і конкурси для тих, хто бажає 
відчути себе справжнім дослідником.

Музей науки

вул. Миколи Оводова, 51

Це традиційне місце відпочинку 
багатьох вінничан – своєрідна оаза 
на 40 гектарів у самому центрі міст. В 
парку можна зіграти в шашки, відвідати 
зоодворик, який буде цікавим для 
малечі, взяти прогулянку з конем по 
території, прокататись на колесі огляду, 
скористатись нагодою та пройти 
коло мотузкового парку, тут також 
знаходиться планетарій та будинок 
жахів.

Центральний парк культури

вул. Хлібна, 1

Графік роботи: 10:00–20:00

(Для того, аби потрапити на фабрику, 
потрібно попередньо записатися  
на екскурсію) 

Графік роботи: 09:00–17:00 Графік роботи: 10:00–21:00



Активний відпочинок

Одноденний екскурсійний тур по 
Південному Бугу. Маршрути можуть 
бути різними, це залежить від часу 
проведення туру, рівня води та 
вашого бажання. Цікаві ділянки 
річки, на яких є каскади порогів, 
мальовничі береги та чарівна 
природа. Сплав здійснюється 
на 8-ми місних рафтах або 4-6 
місних катамаранах, в супроводі 
досвідчених інструкторів, що 
пройшли спеціальну підготовку.

Рафтинг

Навчитися керувати та вправно 
стояти на дошці можна завдяки 
такому водному виду спорту, як 
віндсерфінг. Це як звичайний 
серфінг, просто дошкою тут ви 
керуєте за допомогою паруса. 
Для того, щоб перші уроки пройшли 
безпечно, краще звернутися  
за допомогою до інструктора.

Віндсерфінг
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Для найвідчайдушніших шукачів 
пригод найвідчайдушніша розвага 
— стрибок з парашутом. Ця подія 
переверне з ніг на голову ваше 
життя. Здійснюються стрибки в 
суботу та неділю, перед стрибком 
вас чекає п’ятигодинна підготовка 
і невеликий медогляд. Це будуть 
враження, які дійсно залишаться  
на все життя!

Стрибок з парашутом

Для тих, хто полюбляє швидкість і 
змагання, картинг стане відмінною 
можливістю виплеснути весь свій 
негатив і стрес, просто «топлячи» 
педаль газу і відриваючись на повну. 
Зробити це можна на невеликому 
автодромі в межах міста.

Картинг

Вінницька область, село Рибаче (спортбаза X-trem Line)

аеродром «Сутиски»

вул. Келецька, 117Б (майданчик позаду ТЦ “ШОК”)

місця старту можуть бути різними


