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Відкрий Почаїв



Готель Reikartz Почаїв
Готель «Reikartz Почаїв» розташований поруч із центральним входом у головну 
православну святиню Західної України — Свято-Успенську Почаївську Лавру.
 
До послуг гостей номери : «Люкс», «Люкс Патріарший», «Стандарт», «Суперіор», 
сніданок за системою «шведський стіл», Free Wi-Fi  та паркінг для автомобілів.
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Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні 
готелю Reikartz Почаїв 
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

Кафе грузинської кухні «Стумарі»
Перше у місті грузинське кафе «Стумарі», меню якого складається з автентичних 
грузинських страв, рецепти яких зібрані з кулінарних книг корінних грузин.
Години роботи: 11:00–22:00

Акційна пропозиція:  
При проживанні у готелі Reikartz Почаїв — 10% знижки  
на обрані страви з меню грузинського кафе «Стумарі»

вул. Лосятинська, 4, Почаїв, Кременецький р-н,  
Тернопільська область, 47025, Україна
 



Почаїв та околиці

З ще з сивої давнини Почаївський 
монастир є однією з найшанованіших 
святинь. Це величний архiтектурний 
ансамбль, що складається з 16 церков, 
резиденцiї архиєпископа, дзвiницi, 
келiй. Усi будiвлi iдеально поєднуються 
з мальовничим ландшафтом, скелястим 
схилом гори та терасами. Також там 
знаходиться вiдбиток ступнi Божої 
Матерi, джерело з цiлющою водою, 
чудотворна iкона Матерi Божої та мощi 
преосвященного Йова.

Почаївська Лавра

м. Почаїв

Почаївська лавра є не єдиною 
святинею Почаєва. Тут також діє скит, 
який відроджений на тому місці, 
де в XIII столітті оселився прийшов 
з Афону монах, якого вважають 
засновником Почаївської лаври. До 
комплексу входять три храми: Святого 
Духа, Серафима Саровського і Всіх 
Святих. Тут знаходиться чудотворна 
ікона, мощі преподобного Мефодія  
та інші святині.

Скит Святого Духа

м. Почаїв, вул. Липова, 51

Джерело (Купальня) Святої Праведної Анни
Джерело знаходиться на території 
Скиту святої праведної Анни Свято-
Миколаївського Городоцького 
жіночого монастиря. З часу об’явлення 
ікони Святої Праведної Анни на місці, 
де була давня церква, забило цілюще 
джерело. За переказами, купання  
в ньому допомагає від багатьох недуг, 
а також від безпліддя. Біля джерела 
облаштовані чоловіча та жіноча 
купальні. 

м. Почаїв — с. Онишківці  (29 км) 
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Виключний випадок збережності. 
Жодна війна чи пожежа його не 
зруйнувала. Мабуть, немає іншого 
палацу на Волині, який би дійшов  
до нас в усьому автентичному вигляді. 
Нині у будівлі палацу розміщується 
Кременецький лісотехнічний коледж. 
Тому тут все можна оглянути  
та прогулятись парком.

Білокриницький палац

м. Почаїв — с. Білокриниця  (26 км)



У сторону Львова

Як свідок історичних подій Золочівський замок є однією  
з найвизначніших пам’яток культури й оборонної 
архітектури на теренах галицької землі. Замок свого часу 
слугував як для оборони, так і для житла. На замковому 
дворі розташований Великий палац, де розміщена 
експозиція інтер’єрів ХVІІ століття та зали історії. Прекрасно 
зберігся – Китайський палац, який є одним з небагатьох 
зразків східної архітектури на українських землях. 

Золочівський Замок

м. Почаїв — м. Золочів  (76 км)

Пам’ятка архітектури епохи пізнього Ренесансу і бароко. 
Замок було збудовано протягом 1635–1640 років під 
керівництвом архітектора Андреа дель Аква. Підгорецький 
замок є одним із найкращих в Європі зразків поєднання 
ренесансного палацу з бастіонними укріпленнями. У 2008 
році замок в Підгірцях був внесений до списку World Mon-
uments Watch як одна із сотень пам’яток світу, що має 
виняткову цінність.

Підгорецький Замок

м. Почаїв — с. Підгірці  (58 км)

Олеський Замок

Олеський замок є, можливо, найвідомішим замком 
Львівщини, відродженим з цілковитої руїни. Понад 
шість століть стоїть він на високому пагорбі і є свідком 
та учасником багатьох подій, що навічно увійшли 
в історію. Вперше Олеський замок згадується 
в письмових джерелах, датованих 1327 роком. 
Розташування замку на кордоні Литви і Польщі 
зумовило постійну боротьбу за нього та часті зміни 
власників. Лише з 70-х років минулого століття 
розпочалося активне відновлення Олеського замку. 
Нині це відділ Львівської галереї мистецтв.

м. Почаїв — смт. Олесько  (65 км)
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У сторону Тернополя
Кременецький замок був збудований 
задовго до народження Бони 
- дружини польського короля 
Сигізмунда І. Свою славу Кременецька 
твердиня здобула після того, як Хан 
Батий на чолі чисельної монгольської 
орди 1240-41 років не зміг її здобути. 
Тисячі людей приїжджають сюди, щоб 
помилуватися фортечними мурами 
та чудовою панорамою міста, яка 
відкривається з гори.

Замкова гора Бона

м. Почаїв — м. Кременець  (22 км)

Освітньо-культурний заклад, 
присвячений життю та творчості 
польського поета і драматурга Юліуша 
Словацького. Відкритий у 2004 році. У 
місті Кременець, на вул. Словацького, 
16, зберігся двоповерховий будинок, 
де провів дитячі та юнацькі роки 
класик польської літератури Юліуш 
Словацький. Будинок споруджений 
наприкінці XVIII століття в стилі 
провінційного класицизму.

Кременецький літературно-меморіальний 
музей Юліуша Словацького

м. Почаїв — м. Кременець  (22 км) У
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Архітектурна пам’ятка 18 століття 
загальнодержавного значення. 
Колишня резиденція останнього 
представника князівського роду 
Вишневецьких — Михайла-
Сервація, а після його смерті 1744 — 
шляхтичів Мнішеків. Теперішній 
палац розташований на місці 
оборонного замку 1395 року, який було 
перебудовано та укріплено у 1640. 

Вишнівецький Палац

м. Почаїв — м. Вишнівець  (28 км) 

Збаразький замок можна безперечно 
назвати перлиною та історичним 
скарбом Тернопільщини. Історія міста 
розпочалась на Старозбаразькій горі, 
де впродовж двох століть існував 
середньовічний замок. Нині,  
в залах палацу діє краєзнавчий музей 
працюють виставкові зали  
з тематичними експозиціями, 
картинною галереєю, музейними 
відділами, а в підземеллі – 
виставка старовинних знарядь, які 
використовували для тортур.

Збаразький замок 

м. Почаїв — м. Збараж  (69 км)



У сторону Рівного

Свідки багатьох історичних подій 
стіни Дубенського замку і нині 
зберігають пам’ять про відомих 
особистостей, які свого часу тут 
жили та гостювали. Протягом свого 
існування замок неодноразово 
перебудовувався й укріплювався, 
а під його мурами були прокладені 
широкі кам’яні підземні ходи, куди 
під час ворожих нападів ховалися 
місцеві жителі зі своїм майном. 

Дубенський замок 

м. Почаїв — м. Дубно  (58 км)

Архітерктурна пам`ятка 19 століття. 
Це унікальна споруда часів І 
світової війни. Таких у світі лише 
три, і одна з них - в Україні, на 
Рівненщині. Тараканівський форт – 
це ціле військове містечко, частина 
якого знаходиться під землею, та 
ідеальне місце для відпочинку тих, 
хто любить пригоди.

Тараканівський Форт
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Це  арка ідеальної форми 
завдовжки в декілька кілометрів, 
утворена гіллям дерев, що ростуть 
обабіч залізничної колії. «Тунель» 
прекрасний о будь-якій порі року.  
Тут знімають рекламні ролики та 
ігрове кіно. Сюди приїздять туристи  
з різних країн. Тут загадують бажання 
і фотографуються – на щастя.

Тунель Кохання

Музей розташований у старовинному 
будинку 1903 р. Серед експонатів 
музею - шматки бурштину віком до 
40 млн. років, знайдені у різний час 
на території Рівненщини, а також 
виготовлені з нього ювелірні вироби. 
Зокрема, експонується найдавніший 
бурштиновий виріб в Україні - диск-
амулет віком приблизно 2,5 тис. років.

Музей Бурштину

м. Почаїв — с. Тараканів  (73 км)

м. Почаїв — с. Клевань  (127 км)

м. Почаїв — м. Рівне  (120 км)


