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Готель Optima Черкаси

Головною перевагою готелю є його зручне розташування — «Optima 
Черкаси» знаходиться на перетині вулиці Шевченка й вулиці Лазарєва, 
навпроти Соборної площі та Черкаської обласної адміністрації.

O
p

ti
m

a 
Ч

ер
ка

си

вул. Лазарєва, 6, Черкаси, 18001, Україна

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



Де смачно поїсти

Це кафе про Грузію, сонячні хачапурі  
та соковиті хінкалі, особливо міцну 
чачу та грузинські вина. У Стумарі 
в місті Черкаси працює істинно 
грузинський шеф-кухар Темур  знає 
як смачно і традиційно приготувати 
будь-яку страву з меню. Вечори живої 
музики, смачна їжа, широка карта вин 
зроблять ваш вечір, дійсно, приємним.

Кафе грузинської кухні «Стумарі» 

вул. Лазарєва, 6

вул. Козацька, 2

Отримуйте знижку — 10% зупинившись  
у готелі Optima Черкаси

Графік роботи: 11:00–23:00

Графік роботи: 11:00–00:00 
 

Графік роботи: 
Пн–Чт:  16:00–00:00 
Пт:  12:00–02:00 
Сб–Нд:  12:00–02:00
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Затишне кафе в скандинавському 
стилі в самому центрі Черкас. У 
меню широкий вибір скандинавської 
випічки, десертів власного 
виробництва, сендвічів  
і пирогів, великий асортимент кави 
та кавових напоїв від шведського 
обжарщика Löfbergs.

Fika

вул. Лазарєва, 4

Графік роботи: цілодобово

Траторія “Faro del porto” має всі 
переваги заміського ресторану, але 
при цьому знаходиться в межах міста  
на березі Дніпра.

Faro del Porto

Меню пабу складають страви  
за кращими традиціями чеської  
та німецької кухні: широка барна та пивна 
карта, оригінальні салати, м’ясні страви, 
у тому числі м’ясо власного копчення, 
гарніри та соуси.

Život A Pivo

вул. Лазарєва, 6



Must See у Черкасах
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На цьому місці знаходилося 
давньоруське городище і залишки 
Черкаської фортеці, а також Свято-
Троїцька церква. Усі архітектурні  
та археологічні пам’ятники були 
повністю знищені в 1977 р. при 
будівництві монумента.  З вершини 
відкривається широка панорама  
на Дніпро та Долину троянд в якому 
влітку можна переглянути фільм   
або ж зіграти у фрізбі чи організувати 
пікнік.

Пагорб Слави

вул. Слави, 20

Прогулянку слід почати з Будинку 
Щербини-маєток дореволюційних 
Черкас, прозваний в радянські 
часи «Палацом щастя», оскільки 
тут розмістили міський РАГС, далі 
знайдете будівлю колишнього готелю 
«Слов’янська» побудовано в кін. XIX 
ст., нині його називають блакитним 
палацом. Власне, колись на другому 
поверсі тут був готель, а на першому 
–магазин годинників Зейгера та 
кондитерська “Константинополь”. 
Завершити прогулянку по Хрещатику 
зможете у краєзнавчому музеї.

Прогулянка Хрещатиком

вул. Небесної Сотні, 3  
(Будинок Щербини)

Зі всього різноманіття репертуару 
Черкаського академічного обласного 
українського музично-драматичного 
театру імені Тараса Григоровича 
Шевченка «Кайдашеву сiм’ю» можна 
назвати візитівкою театру, спираючись 
на результати соціальних опитувань 
містян. 

Драматичний театр імені Тараса Шевченка

вул. Шевченка, 234

У музеї зберігаються козацькі прапори 
та копія першого листа Богдана 
Хмельницького до російського царя 
Олексія Михайловича з проханням про 
допомогу у війні з Польщею, написаного 
в Черкасах 8 червня 1648. Представлені 
інші рідкісні предмети козацьких часів, 
також відвідувачі можуть побачити 
надзвичайно хвилюючу виставку «Війна 
триває», присвячену участі черкащан  
у війні на Сході України.

Краєзнавчий Музей

вул. Слави, 1

Графік роботи: 10:00–21:00

Графік роботи: 10:00–18:00



Must See у Черкасах

Білий Лотос регулярно приймає 
екскурсії, тому потрапити сюди 
досить просто. В ході екскурсії, 
кожен зможе дізнатися більше 
про Будду та буддисську культуру, 
спробувати знайти гармонію,  
а також розібратися в питаннях 
карми і, можливо, очистити свою. 
Відвідувачам пропонується 
випробувати ритуал чаювання,  
який неможливо забути.

Білий Лотос

Прогулятися акваторією Дніпра 
пощастить гостям, які відвідають 
Черкаси у теплу пору року. Для 
тих, кому годинного річкового 
круїзу на теплоході буде замало, 
можна домовитися про більш 
довготривалу приватну оренду. 
Любителі такого відпочинку можуть 
розраховувати навіть на риболовлю 
і пікнік на островах.

Прогулянка Дніпром на пароплаві
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Це один із найбільш незвичних 
музеїв Черкас. Музей Кобзаря, 
розташований в історичному 
будинку Цибульських, зібрав чимало 
раритетних видань цієї книги, 
зокрема й оригінал 1840 року,  
яких у світі залишилося не так  
вже й багато.

Музей однієї книги

Парк включає декілька 
функціональних зон: активного  
і тихого відпочинку з альпінарієм 
і каскадами озер, дитячий сектор, 
прогулянково - оглядову зону  
і зону пляжів. У парку розташований 
арочний міст, який мешканці міста 
нарекли “Міст кохання”, також  
на території є мотузковий парк  
«Робін Гуд» , дітям та дорослим буде 
цікаво.

Паркова зона «Сосновий бір»

вул. Припортова, 1

вул. Байди Вишневецького, 37

вул. Дахнівська (парк Сосновий Бір)

узвіз Івана Франка, 4

Графік роботи: 10:00–18:00



Розваги для дітей

Р
оз

ва
ги

 д
л

я 
д

іт
ей

Тут територія облаштована таким чином, щоб звірі 
почували себе максимально вільно і вели себе природно. 
Для спостереження за тваринами створена складна 
система мостів і тунелів. Вони не тільки зручні, але і є 
самостійною прикрасою парку. На території є дитячі 
майданчики, фотозоні, а також кафе і магазин сувенірів. 
Експозиція з хижими тваринами «Земля вовків та 
ведмедів» створює умови максимально наближені до 
природного середовища. У зоопарку немає кліток і ґрат — 
лише відкриті водойми, зимові приміщення та оглядовий 
майданчик. 

Зоопарк

Можливість урізноманітнити сімейний відпочинок чи 
просто зробити незабутньою зустріч з друзями. Грати 
можна вже від 4 років. Лазертаг абсолютно безпечний, тому 
що постріли не приносять ніяких больових відчуттів.  
Не знадобиться спеціальний одяг, шоломи-маски.

Лазертаг

Навчання верховій їзді

Для дітей оптимальним варіантом активного 
відпочинку стане катання на поні. Години вистачить 
сповна, а захоплені вигуки ви будете вислуховувати 
ще довго. Якщо діти не відчувають страху перед 
тваринами, можна приводити малюків будь-якого 
віку. У клубі є не тільки маленькі поні, але й великі 
коні, тож ви можете влаштувати виїзне свято для всієї 
родини.

поні клуб «Кентаврик»  
вул. Онопрієнка, 10

Графік роботи:  
в осінньо-зимовий період — з 10:00 до 16:00
в весняно-літній період — з 9:00 до 19:00

Графік роботи: 09:00–18:00 

вул. Гоголя, 1

вул. Смілянська, 132  
(парк 30-річчя Перемоги)



Активний відпочинок 
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Командна динамічна гра із використанням 
спортивного інвентарю, який вистрілює 
желатиновими кульками. Ціль гри вразити  
кулькою суперника або захопити  
його базу.

Пейнтбол

Це один з варіантів активного відпочинку на воді, 
що швидко став неймовірно популярним у світі, 
хоч і виник не так давно. SUP-гребля доступна 
кожному, як у штиль, так і в хвилю улюбленого 
Черкаського моря, тому не зволікайте, вирушайте 
назустріч пригодам.

SUP-гребля

Сафарі на квадроциклах

Незвичайний варіант проведення вікенду — сафарі 
на квадроциклах по лісу. Навіть якщо у вас немає 
досвіду водіння автомобіля, інструктор навчить 
керувати квадроциклом, розкаже про техніку 
безпеки та надасть захисну екіпіровку. Досвідчені 
водії квадроциклів можуть замовити нічне сафарі  
по лісу.

вул. Гоголя, 1

вул. Героїв Дніпра, 89

вул. Гоголя, 1


