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Готель Reikartz 
Галерея Полтава
Готель «Reikartz Галерея Полтава» розташований в історичному, 
діловому та культурному центрі міста Полтава. 

Зручне розташування дозволить гостям легко дістатися до залізничного 
вокзалу або автовокзалу.

вул. Європейська, 7, Полтава, 36000, Україна

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю Reikartz 
Галерея Полтава 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



Ресторан з м’ясним, рибним меню та великим асортиментом 
вина та смачних десертів.
Спеціалізується на українській та східноєвропейській кухні.

Години роботи: 
08:00–23:00

Міське кафе «Чічіков»

Соборності, 32

Де смачно поїсти

Ресторан розташований на першому поверсі готелю Reikartz 
Gallery.
У теплу пору року працює літній майданчик біля готелю, який 
слугує прекрасним місцем відпочинку за смачними стравами 
від шефа. Додатковою опцією є кальян-бар «Gallery Lounge».

Години роботи: 
10:00-23:00

Chateau Galerie

вул. Європейська, 7
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Акційна пропозиція:  

Комора

Заклад з широким вибором галушок, його 
полюбляють, як жител міста так і туристи, іноземці, 
які хочуть познайомитись з традиціями України 
задопомогою смаків. Також, у закладі можна 
самостійно скласти свою галушку за смаком.

Години роботи: 
11:00-21:00

Пилипа Орлика, 2

Отримуйте знижку - 10%, зупинившись у готелі Reikartz Галерея Полтава



Порадує око фасад ще одного з найцікавіших будівель міста 
– будинку Полтавського губернського земства. Якщо ви 
захочете зайти, то майте на увазі, що зараз тут налічується 
40 музейних залів і більше 200 тисяч експонатів. Зібрані 
археологічні знахідки, предмети побуту та культури наших 
предків і все, що зберігає історію міста і його жителів, тому 
пропонуємо зробити швидкий огляд і поквапитися дивитися 
Полтаву далі.

Години роботи: 
09:00–17:00

Краєзнавчий музей

Конституції, 2

Високий мальовничий пагорб, який підноситься над 
річкою Ворскла. Саме тут майже тисячоліття тому була 
зведена Полтавська фортеця. Одну з її 15 веж - Подільську 
- зовсім недавно реставрували і включили в список 
пам’яток комплексу Іванова гора. Звідси відкривається 
неймовірна панорама на місто - долину Ворскли, 
Хрестовоздвиженський монастир. Обов’язково також 
сфотографуватися біля білосніжної альтанки, візитної картки 
Полтави.

Іванова гора

Іванова гора

Кругла площа

Кругла площа

З висоти пташиного польоту, пропонуємо 
відправитися на центральну площу міста. Архітектори 
постаралися на славу – площа нагадує сонце. 
Можна зробити кілька кіл, милуючись старовинними 
будівлями, архітектурним ансамблем високого 
класицизму. Тут ви побачите Будинок генерал-
губернатора, в якому зараз перебувають профспілки, 
а також Будинок дворянського зібрання – нині 

Must See у Полтаві
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Експозиція – 9 літаків, які стоять 
просто неба, вражає навіть скептиків. 
Тут можна побачити два літаки - Ту-
95 і Ту-160, яких ви не знайдете в 
жодному музеї світу. Сам же музей був 
створений офіцерами-льотчиками, які 
свого часу керували цими машинами.
Для дітей тут проводять спеціальні 
екскурсії, де в легкій формі доносять 
історичні факти. Ще цікаво, що можна 
не тільки подивитися, але і побувати 
всередині літаків.

Години роботи: 
10:00–17:00

Музей дальньої стратегічної авіації

Олександра Засядька, 1

Будинок відтворили у тому вигляді, 
у якому він був ще в далекому 1837 
році. Нині це меморіальний комплекс, 
де бережеться пам’ять про відомого 
українського письменника.
У будинку Івана Котляревського 5 
невеликих кімнат: кабінет, світлиця, 
вітальня, кімната економки та кухня. 

Години роботи: 
10:00-18:00

Будинок Івана Котляревського

Соборна площа, 3

Якщо ви вже дісталися Полтави, не 
полінуйтеся подолати 25 км і потрапити 
в легендарне селище Диканьку, так 
красномовно оспіване М. Гоголем.
На території знаходиться сім 
пам’яток природи, у тому числі 
загальнодержавного значення – 
урочище “Парасоцький ліс”, відомі 
в окрузі природоохоронні об’єкти 
“Кочубеївські дуби”, “Бузковий гай”, 
“Ялиновий гай”, “Пивоварські ставки” та 
інші заповідні місця. 

Селище Диканька

смт Диканька

Комплекс із трьох будиночків, 
створений для розвитку культурних, 
соціальних та етнічних традицій у сфері 
зеленого туризму.  «Старий Хутір» 
знайомить з етнікою стародавнього 
побуту та елементами декоративно-
ужиткового мистецтва Полтавщини. 
Також, на території етнопоселення діє 
Школа майстрів, де всіх охочих навчать 
ліпити іграшки із глини, створювати 
ляльки-мотанки, гончарювати та навіть 
готувати їжу за давніми українськими 
рецептами. Крім цього, гурмани 
пінного напою там можуть долучитися 

Етнопоселення «Старий Хутір»

Адреса:Ватутіна, 15
Відстань від м. Полтава до селища Опішня – 44, 7 кілометра. 

Must See у Полтаві

M
u

st
 S

ee
 у

 П
о

л
та

ві



Напевно, немає дітей, яким було не цікаво розглядати в телескоп зірки, Місяць і 
планети. Пропонуємо відправитися в Полтавську обсерваторію, яка заснована 
майже століття тому для вивчення планети Земля з усіма її природними 
багатствами. Ця екскурсія буде пізнавальною не лише для дітей, а й для дорослих.

Полтавська обсерваторія Приготування легендарної галушки

Розповідь про те як і коли з’явилася галушка, легенда та історія, кожному гостю 
видається  уніформа, на час проведення майстер класу. Діти по кроково пірнають у 
практичне заняття по виготовленню галушкового тіста та формування галушок.

Пилипа Орлика, 2вул. Мясоєдова, 27/29

Розваги для дітей
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