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Відкрий Львів



Reikartz Дворжец Львів 
Готель розташований в історичному центрі Львова на одній 
з найстаріших його вулиць – Городоцькій, неподалік від 
центрального вокзалу. Поруч знаходиться дивовижний костел 
Святої Ельжбети та головна греко-католицька святиня України – 
Собор Святого Юра.

Акційні пропозиції: 

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

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

вул. Городоцька, 107, м. Львів, 79016, Україна
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Де смачно поїсти

Кафе грузинської кухні «Стумарі» 
у Львові – це місце, де кожен може 
відчути себе у Грузії. Заклад пропонує 
найсмачніші страви щедрої Грузії. 
Хінкалі, хачапурі, долма, м’ясо та інші 
традиційні страви.  Концептуальний 
підхід у всьому: інтер’єр, меню, 
демократичні ціни, привітні офіціанти, 
приємна грузинська музика.

Графік роботи: 11:00–23:00

Кафе грузинської кухні «Стумарі» 

вул. Городоцька, 107
вул. Лесі Українки, 20

Кухня закладу близька до 
американської, з великою кількістю 
м’ясних страв. У дворі закладу цілий 
рік працює 2-метровий аргентинський 
гриль для приготування м’яса. В 
дизайні багато дворових елементів, 
ретро гірлянди, фанерні подіуми, 
бетон та бруківка. Літня тераса — 
неймовірна.

Графік роботи: 11:00–02:00

«MoлodoZeлeno»

вул. Джерельна, 20

«Om nom nom»
Новий формат вже улюбленого для 
львів’ян кафе – за межами центру, 
у просторі Futura Hub. Тут готують 
веганські страви, ( пс, спробуйте 
фалафель). Однак у новому форматі 
є простір для вечірок та ширша 
алкогольна карта.

Графік роботи: 09:00–22:00

Futura Hub, вул. Кульпарківська, 200-А
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Сомельє “Ресторації Бачевських” 
спільно з “Винний Гід України» 
оголосила “Рік Українського 
Виноробства”. Завдяки якій протягом 
року, ми разом з Вами познайомимось 
з українським виноробством.  
Автентичний інтер’єр початку 20-го 
століття й авторська подача нової 
галицької кухні в самому серці Львова.

Графік роботи: 08:00–02:00

Ресторація Бачевських

вул. Шевська, 8

Акційна пропозиція:  

Отримуйте знижку  -15%, зупинившись у готелі Reikartz Медiваль Львiв
та Reikartz Дворжець Львiв



Must See у Львові

Якщо ви у Львові вдесяте і досі не підіймались на башти 
ратуші оглянувши на центральну частину, вважайте це 
своїм обов’язком. Львівська ратуша найвища в Україні, її 
висота – 65 метрів. Тож з неї добре оглядається місто. До 
слова, будівля є пам’яткою архітектури й охороняється не 
тільки Україною, а і ЮНЕСКО.

Графік роботи: 
Вт–Чт: 9:00–17:00
Сб–Нд: 11:00–19:00

Міська ратуша

пл. Ринок, 1

Каплиця Боїмів – славнозвісна пам’ятка пізнього 
ренесансу, яка не має аналогів не лише в Україні, але й у 
європейській архітектурі.  Ця унікальна пам’ятка є окрасою 
Катедральної площі, з цього провулка відкривається один 
з найкращих краєвидів Львова на Площу Ринок і міську 
Ратушу.

Графік роботи: 
Пн–Нд: 11:00–17:00

Каплиця Боїмів

пл. Катедральна, 1

Личаківський цвинтар

Личаківський цвинтар – один з найвеличніших 
і найпомпезніших європейських некрополів. В 
середині ХІХ ст. був перетворений на парк, але 
поступово став своєрідним музеєм надмогильної 
скульптури та архітектури просто неба. Особливою 
популярністю серед туристів користуються нічні 
відвідини “Личаківського кладовища”.

Графік роботи: 
Пн–Нд: 09:00–18:00

вул. Мечникова, 33
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Must See у Львові

Повз цю будівлю, розташовану в центральній частині 
Львова, неможливо пройти, не звернувши на неї уваги.  
І це не дивно - будівля колишнього казино - один  
з найбільш знаменитих пам’ятників архітектури міста.  
Те, що ви побачите всередині, безумовно, вразить своєю 
вишуканістю і пишністю.

Графік роботи: 
Пн–Пт: 09:00–18:00

Будинок вчених

вул. Листопадового Чину, 6

Один із найстаріших музейних проєктів у Львові. Музей-
аптека – гарний об’єкт для всіх, хто любить гуляти  
старими підвалами, слухати легенди про алхіміків, 
цікавиться історією фармакології. Також це чудовий 
об’єкт для самостійного огляду.

Графік роботи: 
Пн–Нд: 10:00–18:00

Аптека-музей «Під чорним орлом»

вул. Друкарська, 2

Італійський дворик

Палац Корнякта – надзвичайно цінна ренесансна 
пам’ятка 1580 року, палац найбагатшого львів’янина 
за всю історію міста купця Костянтина Корнякта.

Графік роботи: 
Пн–Нд: 10:00–22:30

пл. Ринок, 6
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Розваги для дітей
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Дітям особливо сподобається поїздка на Чудо поїзді. Під 
час оглядової 10-кілометрової поїздки можна побачити з 
вікна старовинні храми, будинки, різні знакові для нашого 
міста споруди, а також один з центральних парків Львова. 
Якщо хочеться побачити більше Львова, можна вибрати 
довшу, півторагодинну поїздку на Чудо бусі —  
з центральної частини міста і на 20 км довкола.

Графік роботи: 
Чудо потяг: Пн–Нд: 10:00–20:00
Чудо бус: Пн–Нд: 9:0–19:00

Оглядові поїздки на автобусі чи поїзді

Місце відправлення: від Оперного театру

Вам розкажуть історію походження та приготування 
штруделів, як солодких так і солоних. Майстер покаже 
захопливе шоу з тістом та навчить майстерності 
маневрування та підкидання. Майстер-клас триває до 1.5 
години, а після кожен з учасників отримує в подарунок 
приготовлений ним штрудель та сертифікат  
від концептуаліста.

Графік роботи: 
Пн–Нд: 08:00–23:00

Майстер-клас з приготування Львівського штруделя

пл. Ринок, 13

Гончарство

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.

Графік роботи:
Вт–Сб:  10:00–21:00
Нд:  10:00–15:00

вул. Джерельна, 42


