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Готель Raziotel 
Маренеро Одеса 
Готель «Raziotel Маренеро Одеса» — новий сучасний готель в 
індустріальній частині Одеси. Готель розташований лише в 10 хвилинах 
їзди до знаменитих Потьомкінських сходів, Оперного театру та вулиці 
Дерибасівській. 

Пляж Лузанівка знаходиться в 6 км від готелю. Відмінна транспортна 
розв’язка дозволяє швидко і без проблем дістатися до будь-якої точки 
міста громадським транспортом, а для гостей на автомобілі готель 
пропонує власну безкоштовну парковку.

вул. Чорноморського Козацтва, 23, Одеса, 65000, Україна

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю Raziotel 
Маренеро Одеса
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



Тут печуть хліб, булочки, пироги, 
круасани, штрудели, слойки, тортики, 
еклери, печиво, тістечка, сіннабони 
і багато іншого, що можна зробити 
з борошна. Хліб можна як купити з 
собою, так і з’їсти на місці під чашку 
кави або чаю.

Години роботи: 
09:00–20:00

.bread

Троїцька, 30

Де смачно поїсти

Тут знайдете свіжі і тільки чорноморські 
мідії ( кажуть, що на їх  кухні немає місця 
заморським замороженим черепашкам) 
та інші локальні морепродукти - 
рапани, тюлечку і свіжий рибний улов, 
доступний по сезону. До казанка 
пропонують близько двадцяти сортів 
пива, включаючи бельгійське і крафтове 
українське.

Години роботи:  
ПН-ЧТ 09:00-23:00, 
ПТ-НД 10:00-00:00

Kotelok

Садова, 17

Monica Pinza Pasta Bar
Основа меню пінца — аналог відомої 
всім піци на більш легкому тісті. Для 
приготування пінци використовують 
спеціальну італійську піч, яка тримає 
ідеальну температуру для випікання. 
Також у  Monica Pinza Pasta Bar 
готують фреш-пасту — гість обирає 
основу для пасти (спагетті, тальоліні, 
тальятелле, фузіллі, казаречче) і 
доповнює її соусом.

Години роботи: 
11:00–23:45

Єкатерининська, 23
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1200 м2, 13 кафе, 6 барів і сцена. Кухні 
всіх напрямків і напої будь-якого 
градусу. Ланчі та вечері, концерти, 
майстер-класи та дегустації. Яскравий 
туристичний об’єкт, улюблений 
місцевими жителями в будь-який час 
року.

Години роботи: 
ПН-ЧТ 11:00-23:00, 
ПТ-НД 11:00-01:00

Міський ринок їжі

Рішельєвська, 9А

Акційна пропозиція:  



Must See у Одесі

Звідси можна дістатися буквально 
до всіх визначних місць міста. 
Розташований на бульварі відомий 
пам’ятник Дюку де Рішельє. Веде 
свій початок від Думськой площі і 
закінчується біля Воронцовського 
палацу. Бульвар пов’язує центр міста з 
морем. Цікава архітектура, прекрасна 
панорама і чудова нічна ілюмінація 
роблять цей бульвар улюбленим 
місцем для прогулянок, як одеситів, 
так і туристів.

Приморський бульвар

Приморський бульвар, 7

Найкрасивіші вулиці Одеси. Тут завжди 
панує відчуття легкості і душевного 
спокою, хочеться розглядати кожен 
куточок з цікавою архітектурою.
Почніть з Катерининської площі і фото 
з Катериною II. Красива архітектура 
уздовж вулиці, місце з давньою 
історією. Обов’язково відвідайте центр 
міста і хоча б одну з цих прекрасних 
вулиць, а краще всі три.

Дерибасівська, Катерининська, 
Рішельєвська, Пушкінська

Катерининська площа

Французький бульвар
Французький бульвар є однією з 
найстаріших вулиць Одеси на якій 
знаходиться велика курортна зона. 
На початку Приморського бульвару 
ви знайдете мавританську арку, яка 
збереглася з початку ХХ століття 
через яку можна спуститись до 
пляжної зони «Отрада». На бульварі 
знаходиться перша кіностудія нашої 
країни - кіностудія Довженка, який був 
створений на початку ХХ століття.

Французький бульвар, 15 (Мавританская арка)
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Власника будинку був купцем 1-ї гільдії, 
багатий торговець зерном Юхим 
Якович Менделевич - родич власника 
Пасажу на Дерибасівській. Будинок, 
який є пам’яткою архітектури місцевого 
значення,. Безпосереднім автором 
будинку 1909 року є видатний чеський 
архітектор. Незважаючи на будівлі по 
сусідству,  по зараз будинок виглядає 
вельми гідно і елегантно.

Прибутковий будинок М. О. Менделевича

Маразліївська 28



Оглядова екскурсія на катері

Швидкохідний жовтий катер «Легенда» підійде 
для любителів покататися «з вітерцем», при цьому 
перебуваючи в повному комфорті. 76 посадочних 
місць чекають своїх пасажирів, що б промчати до 
Аркадії і назад до причалу Морського вокзалу.

Морський вокзал

Must See у Одесі

Тут можна побачити красиві скульптури, ліпнину 
на стінах і скляний дах. Перші поверхи займають 
магазини, решта – однойменна готель. “Пасаж” своїм 
старовинним виглядом більше схожий на музей, ніж на 
торговий центр.

Пасаж

розташований на перетині вулиць Преображенської і Дерибасівської

Ланжеронівська вулиця
На вулиці знаходиться один з найкрасивіших не 
тільки в Україні, але і в світі, оперних театрів. На 
Ланжеронівскій було побудовано перший будинок 
в Одесі. Знаходиться на цій вулиці будинок графа 
Ланжерона, який був градоначальником, а також 
археологічний музей і багато інших цікавих будівель 
і визначних пам’яток Одеси.

провулок Чайковського M
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Дайвінг

У будь-якій школі дайвінгу в Одесі можна зробити 
одноразове занурення з інструктором. Для цього буде 
потрібно лише короткий інструктаж. Занурюватися 
ви будете з інструктором на глибину не більше семи 
метрів, а приблизний час під водою складе 30-
40 хвилин. У центрі є все необхідне спорядження: 
жилети-компенсатори, регулятори, октопуси, 
гідрокостюми, шоломи, боти, маски, трубки, ласти.

«Санаторій ім. Чкалова»
(пройти по території санаторію і по схилу на 
«Трасу здоров’я». По трасі в сторону Аркадії 
200 метрів)

Активний відпочинок

Під Одесою розташувалася неймовірна мережа 
підземних лабіринтів та ходів, яка вважається 
найбільшою системою катакомб в світі. Заплутані тунелі 
простягаються на величезну довжину прямо під містом.
У підземних лабіринтах можна побачити таємничий світ 
підземних перехресть, потужних обвалів і обводнених 
галерей. Проте, у підземелля потрібно йти лише з гідом, 
адже тут легко можна заблудитися.

Одеські катакомби

вхід у катакомби з вулиці Картамишівської, 27/29

Вейкбординг
В Одесі є єдиний поки вейк-парк, де встановлена 
реверсивна лінійна канатна дорога протяжністю 90 
метрів.
У вейк-парку є стандартне обладнання, яке 
підходить як для початкових тренувань, так і для 
просунутих вейкбордистів. Можна скористатися 
послугою інструктора або займатися на групових 
заняттях в вейк-школі.

Години роботи: 
щодня з 10:00 до 20:00

пляж «Аркадія» (крило праворуч)



Розваги для дітей
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Тут можна взяти в оренду обладнання 
та кататися самостійно або 
скористатися послугами інструктора. 
На базі віндсерфінг-клубу є дитяча 
школа. Протягом тижня діти живуть 
в будинках на пляжі, вчаться 
віндсерфінгу, крім того, що вони 
займаються математикою, економікою 
та іншими дисциплінами. 

Віндсерфінг

База відпочинку «Сан-Марин»

Зрозуміти закони механіки, оптики, 
хімії, астрономії або акустики можна 
в процесі проведення експериментів. 
У музеї можна поспостерігати за 
роботою чорної діри, побачити, як 
народжується цунамі або хмара, 
покричати в «шпаківню», що вимірює 
децибели криків і посидіти на стільці з 
цвяхами. Цікаво буде дітям +3

Години роботи: 
музей щодня відкритий для 
відвідувань з 10:00 до 21:00 (пн–чт, нд) 
та з 10:00 до 22:00 (пт–сб)

Музей цікавої науки

пр. Шевченка 4е

Скеледром
Сучасний скелелазний зал 
розташований недалеко від центру 
міста. Цікаво буде як професіоналам 
для яких є траси, які постійно 
оновлюються, так і новачкам, які 
тільки хочуть спробувати щось нове. 
Інструктор із задоволенням допоможе 
початківцям опанувати базовими 
принципами скелелазіння як дорослим, 
так і дітям (з п’яти років). У залі так само 
є слеклайн, настільний теніс, твістер для 
скелелазів, дитячий батут.

Генерала Цвєтаєва, 3/5

У зоопарку можна побачити і помацати 
морських свинок, їжачків, лугових 
собачок, мунтжаків, квінсентів, 
бурундуків, лемурів, скунсів, носух, 
воронів, єнотів, павичів.Тут також 
мешкають альпаки і білий павич, 
рідкісні види фазанів і голубів, 
трав’янисті, блакитні, незвичайного 
забарвлення папуги. У контактному 
зоопарку Одеси грамотно продумане 
освітлення. Свіже повітря сюди 
надходить цілодобово.

Години роботи: 
10:00–22:00

Контактний зоопарк 

проспект Небесної Сотні, 2


