
Де жити
Де смачно 
поїсти 

Потрібно 
побачити 

Ми завжди 
поруч 

Вікенд за 
1999 грн 

для двох

Відкрий Кам’янець-Подільський



Готель Reikartz Кам’янець-
Подільський
«Reikartz Кам’янець-Подільський» зручно розташований у старовинному маєтку в 
самому центрі історичної частини міста.  
 
Поруч знаходиться Ратуша – польський магістрат, пам’ятка архітектури XVI 
століття, а до знаменитої старої фортеці — символу міста — можна дійти пішки лише 
за п’ять хвилин. 

Готель заслужено вважається найкращим у місті.
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Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні 
готелю Reikartz 
Кам’янець-Подільський  
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
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Смачні страви італійської та подільської кухні. 
У теплий період року Ви можете провести свій 
приємний сніданок, смачний обід або спокійну 
вечерю на літній веранді ресторану, доповнивши  
її келихом вина з широкої карти вин.

Primavera

вул. Старобульварна, 2

У кав’ярні ви зможете відпочити у колі друзів 
чи коханої людини або ж випити кави перед 
насиченим екскурсійним днем, також заклад  
має широкий асортимент десертів.

Bonbon

вул. Соборна, 5

Рамен-Я

Маленький заклад з великими вікнами та картинами 
роблять його затишним. В закладі можна скуштувати 
стави китайської та японської кухні.

вул. Лесі Українки, 39

Акційна пропозиція:  
Отримуйте знижку — 10%, зупинившись у готелі 
Reikartz Кам’янець-Подільський

Години роботи: 08:00–22:00

Години роботи: 08:00–23:00

Години роботи: 10:00–21:00



Must See у Кам’янці-Подільському

За останні декілька років фортеця почала змінюватися  
та оживати. Кам’янець-Подільський замок перетворився  
зі звичного музейного комплексу на живий організм,  
де різноманітні майстри займаються традиційними 
ремеслами: лучництвом, гончарством, різьбярством і 
випіканням хліба за традиційними рецептами. 

Кам’янець-Подільська фортеця

вул. Замкова, 1

Просто неба можна побачити точні копії 16 споруд  
у масштабі 1:20, представлено архітектурні пам’ятки 
різних регіонів країни: Поділля, Галичини, Закарпаття, 
Причорномор’я. Серед них середньовічні оборонні 
споруди, зокрема Кам’янець-Подільська фортеця, 
Хотинська фортеця, замок “Паланок”, фортеця “Аккерман”,  
а також аристократичні палаци у замковому стилі.

Замки України

вул. Старобульварна, 10

Прогулянка старим містом

Почати екскурсію варто з центру міста - відвідай 
міську ратушу. Наступний за маршрутом — 
Кафедральний костел святих апостолів Петра і 
Павла. Відвідай також наступні місця: Вірменський 
колодязь в центрі Старого міста, Костел Святої Трійці 
Тринітарського монастиря, Вірменська Миколаївська 
(Благовіщенська) церква, Кушнірська вежа (вежа 
Баторія) з Вітряна брама, Хрестовоздвиженська 
церква, Костел Св. Миколая домініканського 
монастиря (зараз це чоловічий монастир ордена 
отців Паулінів), Собор Олександра Невського.
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Години роботи:  09:00–21:00



Активний відпочинок
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Багато хто знає про парад повітряних куль на день міста. 
Це захоплююче видовище. Один з найпоширеніших видів 
активного відпочинку. Пейзажі з висоти пташиного польоту 
просто незрівнянні. Старе місто оповите з усіх боків 
Смотрицьким каньйоном.

Політ на повітряній кулі

Спуск проходить по річці Смотрич в гирлі Смотрицького 
каньйону. Це неймовірна пригода. Рафтинг на надувних 
байдарках може відбуватися за трьома маршрутами  
на ваш вибір. Кожен з них мальовничий і цікавий.  
Особливість розташування півострова Старого міста  
дає можливість розглядати пам’ятку зі всіх сторін  
і повернутися в ту ж точку, де і починався рафтинг.

Рафтинг або спуск по річці

Смотрицький каньйон

Роуп джампінг

Сміливці без зайвих вагань стрибають з найвищого 
мосту України «Лань, що біжить», висота якого 
становить 53 метри (в різних джерелах вказується 
висота і до 70 м, можливо, це пов’язано  
з природними змінами рівня річки і грунту). Стрибки 
проходять кожні вихідні і святкові дні. Записувати 
варто заздалегідь, щоб точно стрибнути. «Лань, 
що біжить» знаходитися неподалік від Кам’янець-
Подільського, дістатися туди не складе особливих 
труднощів.

Смотрицький каньйон



Розваги для дітей
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Парк атракціонів та розваг подарує незабутні враження 
маленьким відвідувачам будь-якого віку. Тут є екстремальні 
та дитячі атракціони, дитячий майданчик з інтерактивними 
розвиваючими модулями, працюють навіть аніматори, 
також є розважальні програми. Окрім того, дитина може 
пострибати на батуті чи покататися на автодромі.

Парк атракціонів та розваг

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.

Гончарство

Стара фортеця, вул. Замкова, 1

Створення ляльки-мотанки

Створення ляльки-мотанки. Під керівництвом 
досвідченої майстрині ви навчитесь власноруч 
створювати ляльку, а в процесі поринете у магічний 
світ українських обрядів та вірувань. Під час заняття 
дітки не тільки власноруч створять іграшку,  
але й пізнають чарівний світ традицій своїх 
пращурів.

Стара фортеця, вул. Замкова, 1

вул. Шевченка, 28


