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Готель «Reikartz Рівер Миколаїв» вдало 
розташований в самому центрі історичної 
частини міста на березі Південного Бугу — однієї 
з найбільших річок в Україні. Поряд з готелем 
розташований Миколаївський яхт-клуб. 

Reikartz Континент Миколаїв, готель розташований 
за адресою вул. Адмірала Макарова, 41, біля 
зручної транспортної розв’язки, всього в 7 км до 
залізничного вокзалу, на центральній пішохідній 
вулиці в діловій частині міста. Поруч знаходяться 
основні бізнес-організації та культурні місця 
відпочинку.

Raziotel Нікотель Миколаїв, розміщений біля 
зручної транспортної розв’язки, всього в 7 км до 
залізничного вокзалу.

вул. Спортивна, 9, Миколаїв, 
54015, Україна 

вул. Адмірала Макарова, 41, Миколаїв, 
54001, Україна 

проспект Центральний, 120, Миколаїв, 
54001, Україна 

Reikartz Рівер 
Миколаїв

Raziotel Нікотель 
Миколаїв

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні готелю 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

Акційна пропозиція:  



Не просто паб у Миколаєві на березі Бугу – це вільний дух 
далеких ірландських земель, це гучна музика свободи, 
це особлива, смачна кухня. У пабі є власна пивоварня та 
авторські рецепти цього золотого напою. У будь-яку пору 
року тут весело та душевно: влітку кінотеатр під зорями біля 
басейну, а взимку розваги та розмови біля каміну.

Години роботи: 
07:00–00:00 (п’ятниця-субота до 02:00)

Хмільний Патрик

Спортивна, 9

Де смачно поїсти

Меню ресторації відоме стравами французької, італійської 
та східноєвропейської кухні. Фірмові страви з віртуозною 
подачею шеф-кухаря: медальйон з телятини, паровий лосось 
з кускусом і новозеландськими мідіями. У цьому винному 
ресторані можна пізнати смаки вина з понад 13 країн світу. 

Години роботи: 
11:00-23:00

Старгород

Спортивна, 9
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California Republic

Досліджуючи кулінарне розмаїття Каліфорнії, 
ви зустрінете бургери з оригінальними соусами 
BBQ і Jack Daniel’s, смажену локшину, яловичину 
по-сичуанські, курку генерала Цо, мексиканські 
тако і кесаділью. Входить до переліку найкращих 
стритфуд 2019. 

Години роботи: 11:00–22:00 
(п’ятниця-субота до 00:00)

Набережна вулиця, 21

Отримуйте знижку - 10%, зупинившись у готелях мережі Reikartz у Миколаєві

Отримуйте знижку - 10%, зупинившись у готелях мережі Reikartz у Миколаєві



Костел був зведений в 1896,  автором проекту будівлі 
є одеський архітектор. Храм в еклектичному стилі з 
характерними елементами неороманського і неоготичного 
стилів. В костелі було встановлено орган німецького 
виробництва. Органні концерти проводяться по 
католицьким святам за участю відомих органістів України та 
Європи.

Костел Св. Йосифа

Декабристів, 32

Одна з найстаріших обсерваторій Європи, яка продовжує 
виконувати функції. Якщо ви прихильник нестандартних 
архітектурних пам’яток, то маєте обов’язково звернути увагу 
на будівлю найстарішої в Україні обсерваторії, яка була 
заснована ще у 1821 році. Якщо Вам пощастить прибути в 
обсерваторію в будні дні, можете скористатися нагодою і 
прослухати лекцію про історію і сьогодення астрономічних 
досліджень, які проводяться тут постійно як для дітей, такі 
для дорослих. 

Години роботи: 
Понеділок-П’ятниця 08:30–13:00, 13:30–17:00

Миколаївська Астрономічна обсерваторія

Обсерваторна,1

Варварівський міст

Найдовша споруда через дуже широкий Південний 
Буг. Варварівський міст - розвідний міст, який, з’єднує 
Варварівку і центральну частину міста Миколаєва. 
Міст пов’язує автомагістраль Одеса - Миколаїв - 
Херсон - Запоріжжя - Мелітополь. Довжина мосту 
через Південний Буг — 750,7 метрів. Загальна 
довжина разом з насипною частиною становить 
близько 2 кілометрів.

Must See у Миколаєві
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Музей є візитною карткою міста Миколаєва, і це єдиний 
в державі музей суднобудування. Експозиція 12-ти залів 
розкриває етапи розвитку суднобудування в Північному 
Причорномор’ї, починаючи з стародавніх часів, процес 
створення Чорноморського флоту, розвиток суднобудівних 
підприємств та відображає сторінки історії кораблів, 
побудованих у Миколаєві. На відкритому майданчику 
експонуються адміралтейські якорі та корабельні гармати 
різних часів. 

Години роботи: 
вівторок-неділя 10:00-17:00

Штаб флоту (Музей суднобудування)

Адміральська, 4

Флотський бульвар  

Будівля 1951 р. на місці адміралтейства справжнього, від 
якого, на жаль, лишився лише фундамент. Але, побудована в 
стилі російського класицизму, споруда є незмінною окрасою 
міста. Адміралтейством завершується Садова вулиця. 
Зараз тут знаходиться адміністративне приміщення 61-го 
суднобудівного заводу. Поруч розкинулася охайна, мила оку 
площа.

Миколаївське адміралтейство

Адміральська, 38

Флотський бульвар 

Історична місцевість міста, пішохідна набережна 
над р. Інгул. Морським його назвали тому, що звідси 
відкривався прекрасний краєвид на Адміралтейство, 
Військову пристань та інші військово-морські об’єкти. 
На території Флотського бульвару знайде історичні 
пам’ятки.

Must See у Миколаєві

M
u

st
 S

ee
 у

 М
и

ко
л

ає
ві



Місце для активного відпочинку для всієї сім’ї. На території парку знаходиться 
мотузковий парк з різними рівнями складності.

Години роботи: 
10:00-20:00

Драйв-парк Зоопарк

Миколаївський зоопарк зустрічає відвідувачів мармуровими левами, які спеціально 
привезли з Китаю. Тут можна зустріти понад 500 видів тварин, загальна кількість, 
яких становить 5700. Найбільш популярні серед туристів: леви, тигри, бегемоти, 
ведмеді, бізони, слони. Всі вони живуть в центральній частині зоопарк. 

Години роботи: 
09:00–18:00

площа Миколи Леонтовича, 1проспект Героїв Сталінграду, 4

Розваги для дітей
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