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Готель Reikartz 
Запоріжжя
Готель «Reikartz Запоріжжя» зручно розташувався в центрі міста у 
мальовничому куточку на березі Дніпра поруч із центральним пляжем, 
островом Хортиця та виставковим центром «Козак-Палац». 

Поруч знаходиться парк Каскад Фонтанів Райдуга. 

Готель розрахований як на гостей, що приїжджають в місто у справах 
бізнесу, так і на туристів, які відвідують пам’ятки регіону.

пр-т Маяковського, 19, м. Запоріжжя, 69035, Україна

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю 
Reikartz Запоріжжя 
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



У меню страви, приготовлені на 
грилі: від соковитих овочів до різних 
сортів м’яса і риби. Особливої уваги 
заслуговують наші фірмові страви 
приготовлені в азіатській печі 
«тандир».

Години роботи: 
11:00-23:00

Рів’єра

проспект Маяковського, 19 

Отримуйте знижку - 10%, зупинившись у готелі Reikartz Запоріжжя

Де смачно поїсти

В закладі панує приємна атмосфера 
з гарним обслуговуванням, крім 
того, кожен знайде десерт на свій 
смак. Пригощають моркв’яним 
пирогом, грильяжним та  класичним 
американським тортом.

Години роботи: 
08:00–22:00

Cholla & Joshua

проспект Соборний, 200

Стумарі
Місце, де кожен може відчути себе 
у Грузії. Починаючи з оформлення 
інтер’єру, приготування хінкалі, 
хачапурі, долми, м’яса та інших 
традиційних страв, закінчуючи 
дрібницями, які ви помітите завітавши 
до нас у гості.

Години роботи: 
11:00-23:00

проспект Соборний, 87
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Для фанатів соковитого м’яса та вина. 
Меню закладу заповнене безліччю 
страв американської кухні (соковиті 
гамбургери, м’ясо і ковбаски на грилі, 
картопля фрі з великим вибором 
соусів). 
«Bull Butcher and Wine» підготовлений 
для зустрічі з вегетаріанцями, адже в 
меню є окрема група страв без м’яса і 
субпродуктів. 

Години роботи: 
11:00-23:00

Bull. Butcher and Wine

проспект Маяковського, 6

Акційна пропозиція: 

Отримуйте знижку - 10%, зупинившись у готелі Reikartz Запоріжжя



Must See у Запоріжжі

Один з найпопулярніших 
маршрутів - “Шлюз і навколо 
острова Хортиця”. Родзинка цього 
маршруту - шлюзування на греблі 
“Дніпрогесу” і круїз навколо самого 
знаменитого дніпровського острова.  
Зможете побачити підводний 
канал, Запорізький однокамерний 
шлюз, Музей під відкритим небом 
“Запорізька Січ”, “Дніпрогес” з першим 
і другим машинним залом, острів 
Байда і мости Преображенського. 

Прогулянка річним трамваєм

прогулянка починається від “Запорізького річкового порту” 
(колишній “Порт імені Леніна”) і закінчується на річковому вокзалі 
“Запоріжжя” (парк Дубовий гай)

Один з найбільших музеїв 
судноплавства в Європі, одночасно 
він є  майстернею з відновлення 
стародавніх суден, козацьких чайок 
та артефактів, піднятих з дна Дніпра. 
Саме тут сьогодні знаходиться 
знаменита козацька Чайка, яку 
піднімав з дна ріки лідер гурту Океан 
Ельзи Святослав Вакарчук.

Години роботи: 
10:00-17:00

Музей судноплавства «Чайка»

о. Хортиця, вул. Овочеводчеська, дістатися до павільону можна
повернувши із траси біля щита «Кінний театр» і далі по асфальтованій дорозі, 
слідуючи вказівниками.

Музей техніки Богуслаєва
Тут зібрано унікальні експозиції, які 
представлені зразками авіаційних 
двигунів, колекцією мотоциклів 
вітчизняного та іноземного 
виробництва, експозицією мисливської 
зброї та приватною колекцією 
самоварів.
Кожен експонат є результатом 
титанічної праці та дає змогу оцінити 
високий інтелект, втілений у кожній 
найдрібнішій деталі представленої 
техніки.
Також, це єдиний музей Запоріжжя, де 
працює 5D кінотеатр для дітей.

Години роботи: 
10:00 - 16:00

Фелікса Мовчановського, 27 
(на території парку ім. Клімова)
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Одна з найвідоміших визначних 
пам’яток міста Запоріжжя та “must have” 
для відвідання. Стільки десятиліть 
минуло, а козаки й досі живуть тут: 
неперевершено їздять на конях, б’ються 
на шаблях, стріляють з порохових 
пістолів та ядрових гармат, віртуозно 
володіють батогами і з радістю 
демонструють свої таланти улюбленим 
глядачам.

Запорізька Січ

о. Хортиця, «Запорізька Січ» 
знаходиться у його північній частині



Must See у Запоріжжі

В колекції понад 150 автомобілів, не рахуючи іншого 
старої техніки - магнітофонів, програвачів. Він входить 
в Книгу рекордів України, як найбільше зібрання ретро 
авто- і мото-техніки країни. 
Серед унікальних експонатів - Ford-T 1919 го року, Opel 
Super 6 1936 го року, Rolls Royce Phantom V, класичні 
радянські Перемога і Волга, ну і звичайно Запорожці 
всіх форм і років випуску. Таких Rolls Royce Phantom 
V, наприклад, в світі всього 4 екземпляри, причому 2 з 
них знаходяться в особистій колекції Королеви Англії - 
Єлизавети II.

Години роботи: 
09:00-17:00, щодня

Маршрут складається з 17 інформаційних туристичних 
табличок із QR-кодами. Текст кожної таблички 
написаний українською та англійською мовами із 
озвученням і 3D візуалізацією маршруту. 

Біля яких об’єктів шукати таблички:

Кіноконцертний зал ім. М.І. Глінки;

Дніпровська гідроелектростанція (ДніпроГЕС);

музей техніки “Фаетон”;

Круглий будинок;

Будинок-пропілеї;

Менонітське поселення Шенвізе;

садиба Абрахама Коппа;

замок Вальмана;

будівля Олександрівської жіночої гімназії (ІІІ корпус 

ЗНУ);

будівля лікарні пологового притулку Г. Бера;

Прибутковий будинок Я.І. Лещинського;

Залізничний вокзал станції “Олександрівськ” 

Катерининської залізниці;

електростанція;

кінний театр “Запорозькі козаки”;

житловий будинок 1951 року;

клуб “Металіст”;

Запорізька дитяча залізниця

Музей ретро автомобілів «Фаетон» QR-маршрут

вул. Виборзька, 8

Парк Вознесенівський
Завершити день варто в одному з найзатишніших 
парків міста. Тут облаштовано гарну зону для 
відпочинку зі штучним ставком та фонтанами. 
Приємно затриматися серед зелених галявин парку 
на деякий час, насолоджуючись неквапливою 
атмосферою вечора.
Незалежно від обраного маршруту, підійдіть до 
мандрівки творчо, і ви обов’язково отримаєте гарні 
враження та відчуєте привітність туристичного 
Запоріжжя.

Гетьмана Полуботка, 22-20 M
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Активний відпочинок

5-годинна водна екскурсія на байдарках уздовж мальовничого скелястого
узбережжя острова Хортиця по руслу Старого Дніпра, з підходом до одних з
найстародавніших скель на планеті, до балок і пляжів острова Хортиця, і з заходом
до острову Байди.

Години роботи: 
08:00-22:00, щодня

Старий Дніпро і скелі острову Хортиця Скелелазіння

Унікальні гранітні масиви острова Хортиця порадують новачків і просунутих 
скелелазів різноманітністю, доступністю і складністю одночасно. Скелі розташовані 
таким чином, що в будь-яку спеку для комфортного тренування можна вибрати 
тіньові ділянки. Від вас вимагається лише бажання підкорювати, спортивний одяг, 
зручне взуття, головний убір від сонця і невеликий запас питної води.

Тривалість: 
2-6 годин

о. Хортиця «Запорозька Січ»вул. Скельна, 76A



Розваги для дітей
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Садів, подібних Запорізькому міському 
дитячому ботанічному саду немає не 
тільки на території України, але і в 
Європі. Тут зібрані унікальні хвойні, 
тропічні та субтропічні рослини, понад 
130 сортів троянд.
Дитячий парк виконує також освітню 
функцію. Тут працюють 23 гуртки, 52 
групи в яких займаються 780 дітей і 
підлітків міста у віці від 5 до 18 років. 
Гуртки працюють за трьома напрямками: 
еколого-натуралістичні; художньо-
естетичні; соціально-реабілітаційні.  

Години роботи: 
08:00-16:00, щодня

Міський дитячий ботанічний сад

Чарівна вулиця, 11

Прогулянка на конях по заповідній 
зоні Запоріжжя стане чудовим 
варіантом для відпочинку з дитиною 
під час відвідування Хортиці. Кінні 
прогулянки по заповідному острову 
проходять в шаговом темпі, тому 
навички верхової їзди не обов’язкові. 
Досвідчений інструктор підкаже, як 
правильно триматися в сідлі, і буде 
супроводжувати юних наїзників 
протягом всієї поїздки. Після 
прогулянки на пам’ять залишаться не 
тільки приємні враження, а й кілька 
гарних фотографій.

Кінні прогулянки по Хортиці

о. Хортиця, 
вул. Наукове Містечко

Майстер клас по гончарству
Ви дізнаєтесь як підготувати глину 
до роботи, будете працювати на 
гончарному колі, дізнаєтесь як 
приборкати глину, за допомогою 
майстра сформуєте свій перший виріб 
- горнятко, тарілку, вазу чи будь-що 
на ваш вибір. Також познайомлять 
вас з різними техніками декорування. 
Розкажуть, які є види глазурі та фарб 
для кераміки. Майстер-класи чудово 
підходять як для дорослих для дітлахів.

вул. Гоголя, 77

Кращий варіант для спекотних літніх 
вихідних – це відпочинок біля води. ля 
комфортного відпочинку на території 
басейну є шезлонги з матрацом і 
рушники. Після купання в басейні 
можна зробити замовлення в ресторані 
і насолодитися стравами зі смачною 
їжею у гриль-барі.

Скільки: 
200 гривень в будні дні, 
300 гривень – у вихідні та свята.

Дітям від 5 до 12 років – 50% 
від вартості. Дітям до 5 років – 
безкоштовно

Відпочинок біля басейну

вул. Санаторна, 27


