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Raziotel Київ (вул. Ямська) 
Готель знаходиться в центрі міста Києва, в 700 метрах від станції 
метро «Палац Україна». Зручне розміщення готелю дозволяє 
швидко дістатися як до залізничного вокзалу, так і до історичного 
центру міста. 

вул. Ямська 52, Київ, 03150, Україна

VitaPark Борисфен 
Розташувався прямо на березі Дніпра всього у 15 хвилинах від 
центру Києва в зеленій зоні Парку Дружби народів. Тут ви можете 
по-справжньому розслабитися, насолоджуючись красою природи 
та чистим повітрям, влітку працює тераса з баром і басейном.

Парк Муромець (парк Дружби Народів), 5, м Київ, Україна, 02225
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Де смачно поїсти

Готують прості та зрозумілі для всіх 
середньоземноморські страви сучасної 
кухні Тель-Авіва. Насамперед у Adelle 
звертають увагу на страви в піті для 
цього обладнали окремий пекарський 
цех. Тож, в меню знайдете фалафель, 
хумус, шварму з лавкара, шакшуку  
з перцем, сахіб. 

Графік роботи: 12:00–23:00

Adelle

вул. Велика Васильківська, 29

Еспресо, рістрето, допіо та інші 
різновиди класичної чорної кави у Blur 
продають за 27 грн. Усі види кави  
з молоком (хай це капучино чи 
подвійний лате) коштують 33 грн,  
а фільтр-кава – 27-39 грн. Особливість 
меню Blur – сніданки тут подають 
протягом цілого дня. Окрема пропозиція 
– гранола з йогуртом (83 грн).  
Її у закладі подають безлімітно: «Стільки, 
скільки дозволяє совість».

Графік роботи: 08:00–20:00

Blur Coffee

вул. Мечникова, 5  
(поруч з м. Кловська) 

Whai Thai
У меню — чотири види рамену,  
до яких можна обрати чотири види 
м’яса, а також додатки на кшталт 
рису, кукурудзи, зелені та чилі-джему. 
Особливість закладу – можливість 
самостійно обрати інгредієнти на 
кожному етапі приготування страв. 

Графік роботи: 12:00–22:00

вул. Мечникова, 5 (біля м. Кловська)
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У ресторані щоранку для гостей 
готелю сервірують смачні сніданки за 
системою «шведська лінія» зі свіжою 
випічкою, ароматною кавою та іншими 
стравами європейської та української 
кухні. 

Графік роботи: 07:00–22:00

Ресторан готелю «Raziotel Київ»

вул. Ямська, 52

Акційна пропозиція:  

Отримуйте знижку — 10%, зупинившись зупинившись у готелях мережі Reikartz 
в Києві (Раціотель Ямська, Раціотель Київ, Атташе та ВітаПарк Борисфен)



Кафе зі свіжою випічкою та кавою, яке працює на Великій 
Васильківській щодня з 07:30. Основне призначення 
пекарні – підготовка хлібобулочних виробів. У меню 
є сендвічі, пончики, пиріжки, ватрушки, багети, хліб, 
рекомендовано спробувати круасани).

Графік роботи: 7:30–22:00

Кафе-пекарня «Хлебный»

вул. Велика Васильківська, 67

Ресторан, який являє собою квартиру, з чітко поділеним 
зонами - вітальня, кухня, кабінет з бібліотекою. В меню 
переважно переважають страви середземноморської, 
європейської, близькосхідної та ізраїльської кухні. Кожна 
страва - це авторське виконання варіацій класичних страв 
Марокко, Греції, Ізраїлю, Туреччини та Єгипту.

Графік роботи: 10:00–23:00

«Любимый дядя»

вул. Паньківська, 20

Kyiv Food Market

Новий формат закладу для міста, що поєднує 
більше двох десятків закладів в колишньому 
приміщенні заводу «Арсенал» напроти станції метро 
«Арсенальна»,  що вміщує 550 посадкових місць.  
Тут ви знайдете:  вітрину Milk Bar у тамбурі комплексу 
з смачними десертами, Good Girl з адаптованим 
меню, Good GirlWine Birds з червоним, білим та 
ігристим вином, Malva з борщем, варениками та 
котлетою по-київські, також є точка від Bali Bowl 
від Bali Bowl Cafe на площі Льва Толстого, в Beef 
пропонують стейки на американському  
та українському м’ясі, а також м’ясні сендвічі та 
страви барбекю, неополітанська піца у Liberty  
by Napule, Oysters & Sparkling, які спеціалізуються  
на ігристому та устрицях.

Графік роботи: 
Будні: 11:00–23:00
Вихідні: 11:00–02:00

вул. Московська, 8

Де смачно поїсти

Д
е 

см
ач

н
о

 п
о

їс
ти



Київ уночі
Бар на вулиці Верхній Вал на Подолі з вечірками  
та коктейлями. Відмінні коктейлі, кращі діджеї та 
відчайдушний свято.

Графік роботи: цілодобово

«Бездельники»

вул. Саксаганского, 38

Початкова концепція Hangover полягала в тому, щоб 
перетворити старе добре похмілля в дуже приємне заняття 
з плавним переходом до наступної вечірки. В результаті 
маємо найгучнішу точку Києва.
Особлива гордість — літня тераса. Саме на ній у літній 
сезон відбуваються запеклі вечірки. Це місце для великих 
компаній. 

Графік роботи: 12:00–до останнього клієнта

Hangover

вул. Грушевського, 3 

Closer

За останні три роки це місце стало “меккою” для 
відвідування і тусовок в столиці. Вечірки стабільно 
ходятьне тільки  місцеві, а й спеціально їдуть 
туристи, приїжджають найкращі електронні діджеї 
світу. Крім того, в Closer проводять виставки, фести  
і займаються сучасним культобразованіем.
Арт-простір Closer потрапив на 12-е місце списку  
20 кращих клубів світу за версією впливового блогу 
про подорожі Hostelworld.

Графік роботи: 23:59—11:00 (вихідні дні до 15:00)

вул. Нижньоюрківська, 31 К
и

їв
 у

н
о

чі



Київ уночі
Розташований у центрі нічого життя на Подолі,  
є платформою для музичних та освітніх подій. Такий формат 
дозволяє приваблювати широку аудиторію зацікавлену 
в сучасній музиці та мистецтві. Гості насолоджуються 
камерними концертами та вечірками українських  
та іноземних артистів, квартирниками, творчими вечорами, 
дискусіями та презентаціями, лекціями про культуру, 
філософію, психологію, дизайн та подорожі.

Графік роботи: 23:59–11:00 

Mezzanine

вул. Нижньоюрківська, 31

Заклад розташували на п’ятому поверсі Bursa. 1818 
базується на оригінальних коктейлях, відмінній музиці-
часто бармени стають за діджейський пульл  
та доброзичлива атмосфера.  У стартовому меню п’ять 
видів коктейлів, що коштують по 180 грн. Серед іншого 
радять скуштувати Skinos Tonic — класичний джин-тонік, 
у якому джин замінили на традиційний грецький напій 
скінос.

Графік роботи: 16:00–03:00

BAR «1818»

вул. Костянтинівська, 11

Клуб на Кирилівській 41

«Клуб на Кирилівській, як його найчастіше 
називають-вільна атмосфера, повна свобода, 
дарк-рум, заборона на зйомку і техно-музика. 
Ніякої реклами, офіційних коментарів, загравань з 
медіа, безіменний телеграм-канал з інформацією 
лише про дати вечірки і лайнап. В результаті - про 
«Кирилівську» знають майже всі, хто хоч трохи 
цікавиться електронною музикою.
Хороший звук, величезні дворівневі площі 
колишнього пивзаводу, лайнапи зі світовими техно-
зірками і локальними героями, історії, які ходять про 
походження і про те, що відбувається в цьому місці, 
фейс-контроль, який проходять не всі. Але якщо вже 
і зібрались до цього клубу, то вигляд ви можете мати 
максимально трешовий

Графік роботи: 23:59—11:00 (вихідні дні до 15:00)

вул. Кирилівська, 41

К
и

їв
 у

н
о

чі



Must See у Києві

Андріївський узвіз — давня, особлива 
вулиця Києва, місце збору художників  
і майстрів, які продають тут свої роботи. 
Гуляючи узвозом знайдете Андріївську 
церкву у стилі бароко, будинок-музей 
Михайла Булгакова, Музей Однієї вулиці. 
Обов’язково завітайте до драматичного 
театру на Подолі. Паралельно 
Андріївському узвозу розміщена 
Воздвиженка — жилий мікрорайон, де 
також люблять гуляти кияни.

Андріївський узвіз та Воздвиженка

Андріївський спуск

Є змога долучитися до Літературної  
чи Театральної лабораторії. Стати 
учасником «передпрем’єри» 
неопублікованих книг, якщо ти критик, 
журналіст чи автор, відвідати захід для 
вчителів, потрапити на зустріч з успішним 
письменником чи відвідати майстер-
клас із театрального мистецтва — все це 
можливо в рамках Мистецького Арсеналу.

Графік роботи: 11:00–20:00

Мистецький арсенал

вул. Лаврська, 10-12

Київські мурали
За останні кілька років митці 
прикрасили вулиці Києва десятками 
яскравих та масштабних малюнків 
— муралів. Талановиті художники з 
України, Іспанії, Аргентини, Австралії 
та Португалії розбавили урбаністичний 
пейзаж столиці картинами, які 
вражають. Всього в столиці України 
можна зустріти понад 150 муралів. 

• Боричів Тік, 33/6А
• Січових Стрільців, 75
• Антоновича, 48А
• В’ячеслава Липинського, 13
• пров. Тараса Шевченка, ½
• Іллінська, 4А
• Стрілецька, 12
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Музей презентує найзначніші колекції 
мистецтва Європи, Азії та Давнього 
світу в Україні. «Серцем» музею є 
художнє зібрання Богдана та Варвари 
Ханенків – видатних українських 
колекціонерів та благодійників кінця 19 
– початку 20 століття.
Однією з двох основних будівель музею 
є особняк родини Ханенків, унікальна 
пам’ятка історії та архітектури

Графік роботи: 10:30–17:30

Музей Ханенків

вул. Терещенківська, 15 

Акційна пропозиція:  

• Велика Житомирська, 6А
• Франко, 12
• Рейтарська, 7Б
• Булаховського, 40
• Дмитрівська, 62/20
• Іллінська, 4А
• Спаська, 6А



Must See у Києві

Всі чули, бачили, але будемо чесними ви 
хоч разок заходили всередину?  
У триярусному павільйоні воріт зараз 
розташований музей. Центральною 
частиною експозиції є фрагменти 
справжніх стін воріт. Ворота були 
головним в’їздом до столиці. Ніколи 
і нікому із загарбників не вдавалось 
потрапити до міста крізь них. 

Золоті ворота

вул. Володимирська, 40А

Міжнародний центр сучасного мистецтва 
XXI сторіччя, відкрита платформа для 
митців, мистецтва та суспільства  
та безкоштовний виставковий 
зал України. Кожна нова виставка 
супроводжується довгими 
обговореннями. Особливість галереї  
в тому, що тут виставляються експонати 
сучасного мистецтва представницької 
культури.

Графік роботи: 
Вт–Нд: 12:00–21:00
Вхід вільний

PinchukArtCentre

вул. Велика Васильківська/
Басейна 1/3-2

Дитинка
Гора в центрі Києва між урочищами 
Гончарі і Кожум’яки. З неї відкривається 
один з  найкращих видів на історичну 
частину Києва - Андріївську гірку, 
Андріївський узвіз, Воздвиженку і 
Замкову гору. Дістатися сюди дуже 
просто на Дитинку веде стежка від 
популярного серед киян та гостей міста 
Пейзажної Алеї.
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Римсько-католицький костел Києва 
та Будинком органної та камерної 
музики, який славиться неймовірною 
акустикою. Тому зможете завітати 
послухати органну музику.
Знаходиться в центральній частині 
міста. Побудований відомим 
архітектором Владиславом 
Городецьким. 

Миколаївський костел

вул. Велика Васильківська, 75

Акційна пропозиція:  

Графік роботи: 10:00–18:00



Активний відпочинок
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Майстер-клас проходить під чуйним керівництвом 
досвідченого інструктора. Саме він навчить Вас 
початковим навикам застосування пневматичних 
штурмових гвинтівок, як в спортивно-розважальних 
цілях, так і в цілях самооборони. Всі заняття проходять 
в теплій, дружній і безпечній атмосфері.

Стрільба з пневматичної штурмової гвинтівки

пр. Оболонський, 1Б

Вам проведуть інструктаж з техніки веслування, 
управління байдарки і правилами поведінки на воді та 
одягнуть надувні жилети. Сплав буде проходити на 2-х 
та 3-місних байдарках.

Графік роботи: 10:00–20:00

Прогулянка на байдарках

Парк Дружби Народів 
(неподалік від готелю Вітапарк Борисфен)

Windsurfing

Один з небагатьох видів спорту, який поєднує в собі 
відпочинок на воді і заняття екстремальним спортом. 
Він ідеально підходить для людей будь-якої вікової 
групи, статі та будь-якого рівня фізичної підготовки. 
Кожен зможе відкрити для себе новий захоплюючий 
дозвілля вже після першого заняття віндсерфінгом.

вул. Прирічна, 30



Дитячі розваги
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Висота колеса сягає 43м, тривалість маршруту 7–10хв.  
На разі ціна складає 100 грн.

Графік роботи: 15:00–22:00 
(вихідний день 14:00–23:00)

Колесо огляду

Контрактова площа             

Тут можна побачити найбільших сухопутних хижаків та 
травоїдних нашої планети: слона, жирафів, бегемота, 
левів, тигрів, казуара, горилу та ін. . Колекція тварин 
налічує 2170 екземплярів тварин 300 видів. Майже 
кожні вихідні проходять різноманітні еколого-
просвітницькі акції з безкоштовними розвагами та 
пам’ятними призами. 

Графік роботи: 09:00–16:00

Зоопарк

проспект Перемоги, 32                                       

Планетарій

Разом із малюками ви зможете потрапити на 
унікальні сеанси кіно під куполом, серед білого 
дня побачити зірки і дізнатися багато історій про 
створення Всесвіту, планети й інші небесні тіла.

Графік роботи: 10:00–22:00

вул. Велика Васильківська, 57/3                             



Дитячі розваги
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Чарівливі мозаїчні коти та інші тварини, які 
розташувалися на стінах, створюють особливий 
маленький світ у центрі Києва. Лавочки у вигляді 
зайчиків і котиків, на яких так затишно сидіти в теплі 
дні, кумедний фонтан, статуя Маленького принца, 
яскраві гойдалки та гірки – тут можна провести увесь 
день.

Пейзажна алея

Пейзажна алея

Можливо, найкращий серед лялькових театрів 
України. Нова будівля театру стилізована під казковий 
замок та знаходиться в парку над Дніпром в центрі 
Києва. Чарівну атмосферу створюють вітражі, статуї 
відомих казкових персонажів. Театр пропанує набір 
добре знаних казок для дітей. Серед них: «Червона 
шапочка», «Вовк і козенята», «Золоте курча», «Кіт 
у чоботях», «Золотий ключик». Вистави йдуть  
українською мовою,  деякі російською. Вистави 
розраховані на дітей від 3-охроків та ідуть протягом 
суботи та неділі.

Київський академічний театр ляльок

вул. Михайла Грушевського, 1А                                   

Кіностудія FILM.UA

На кіностудії діти та дорослі відкриють всі секрети 
кіновиробництва: від зародження ідеї фільму до 
втілення її на екрані. Ви дізнаєтеся, як створюються 
сучасні фільми, мультфільми, передачі та комп’ютерні 
ігри. Дізнаєтесь, що потрібно зробити, щоб улюблені 
американські актори заговорили українською мовою 
з екрану кінотеатру або домашнього телевізору.
 
Графік роботи: у вівторок, четвер, суботу та неділю  
в 11:00, 13:00 або 15:00

вул. Закревського, 22


