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Готель Reikartz 
Чернігів
Готель знаходиться в діловому та історичному центрі міста на вулиці 
Гетьмана Полуботка, недалеко від скверу імені Богдана Хмельницького 
та П’ятницької церкви. 

Зручне розміщення готелю дозволяє швидко дістатись до залізничного 
вокзалу.дозволить гостям легко дістатися до залізничного вокзалу або 
автовокзалу.

вул. Гетьмана Полуботка 22-2, Чернігів, 14000, Україна 

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю 
Reikartz Чернігів
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



Чесько-німецький паб-місце для веселих компаній, 
для вечорів живої музики і гарячих футбольних матчів, 
місце ситної їжі і смачного авторського пива. 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, 
гарнірита соуси.

Години роботи: 
Пн – Чт 15:00 - 23:00 Пт 15:00 - 02:00 
Сб 12:00 - 02:00 Нд 12:00-23:00

Zivot a Pivo

Гетьмана Полуботка, 22

Де смачно поїсти

Затишне кафе в скандинавському стилі в історичному 
центрі Чернігова. У меню широкий вибір скандинавської 
випічки, десертів власного виробництва, сендвічів і пирогів, 
великий асортимент кави та кавових напоїв від шведського 
обжарщіка Löfbergs. Кожен сезон – новинки в меню.

Кафе розташоване недалеко в одній будівлі з готелем 
Reikartz Чернігів.

Години роботи: 
7:00 – 21:00 

Скандинавське кафе Fika

Гетьмана Полуботка, 22-20
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Акційна пропозиція:  

ХРЯК дім Пива та М’яса

Ресторан з оригінальним м’ясним меню та великим 
асортиментом пива з власної броварні Bierwelle.

Години роботи: 
08:00-01:00

Київська, 12

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

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



Перша ваша зупинка починається з одиного вузлів Південно-Західної залізниці і 
пам’ятник архітектури обласного значення. Його можна сміливо віднести до одних 
з найкрасивіших вокзалів України. В період Великої Вітчизняної війни будівля 
була зруйнована і практично не збереглася. В 1950 році було збудовано нове 
приміщення, яке можна побачити сьогодні і обов’язково сфотографувати.

Чергівський залізодорожній вокзал П’ятницька церква

Унікальний витвір майстрів останнього періоду давньоруської архітектури. Далеко 
прямувати недоведеться, адже пам’ятка розташована в сквері поблизу центральної 
площі міста, відіграючи роль архітектурного акценту в забудові центру Чернігова.
П’ятницька церква представляє найвищі досягнення останнього, домонгольського 
етапу розвитку архітектури, цікава техніка кладки стін — це давньоримська техніка 
мурування «в ящик». За цією економічною  технікою ззовні та зсередини стін йдуть 
суцільні ряди цегли-плінфи, а проміжки між її рядами заповнені вапнобетоном. 
Варто оглянути.

Гетьмана Полуботка, 10/2пр. Перемоги, 1

Must See у Чернігові
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Один із найстаріших середніх навчальних закладів в 
Україні. Відвідувачі занурюються у атмосферу українського 
шкільництва XVIII ст.: в експозиції відтворений клас 
колегіуму, зі старовинними книгами, шкільним приладдям, 
різками тощо. Тут можна познайомитися з навчальними 
програмами, традиціями та звичаями тогочасних 
навчальних закладів, відчути дух старовинного 
«спудейства», дізнатися про випускників колегіуму, їх вклад 
у розвиток культури, медицини та освіти.

Години роботи: 
щодня 10:00–18:00

Чернігівський Колегіум

Преображенська вулиця, 1

Сьогодні підземний комплекс загальною довжиною 350 
метрів складається із галерей, об’єднаних між собою котрі 
розміщуються у товщі Болдиних гір (у межах сучасного 
міста). Глибина залягання Антонієвих печер коливається від 
2 до 12 метрів відносно поверхні гори. Також, на території 
печерного комплексу збереглась одна із наземних споруд 
того часу – Іллінська церква.

Години роботи: 
щодня 10:00–17:00

Антонієві печери та Троїцько-Іллінський монастир

Іллінська, 33

Толстого

Троїцький собор

У храмі нині знаходяться мощі чернігівського святого 
Феодосія Углицького і преподобного Лаврентія, а під 
підлогою собору — склеп, який свідчить про те, що 
собор є усипальницею духовних ієрархів, феодальної 
знаті ХVІІІ — поч. ХХ ст.

Must See у Чернігові
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Розваги для дітей
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Цікаві екскурсії, творчі майстер-класи та захоплюючі 
квести для дорослих і маленьких гостей організовують в 
туристичному інформаційному центрі Чернігова. Кожної 
останньої суботи місяця співробітники центру організовують 
безкоштовні анімаційні екскурсії по місту. Також тут завжди 
можна дізнатися найактуальнішу інформацію про головні 
визначні пам’ятки Чернігова, найцікавіші події, найсмачніші 
ресторани і кафе. Працює центр без вихідних.

Дитячі майстер-класи 

вул. Шевченка, 9

Тут карамель варять, охолоджують, складають, витягають 
і рубають на маленькі шматочки. Під час екскурсії діти 
зможуть побачити, як створюються смачні цукерки і як 
з’являються написи всередині солодощів. А після екскурсії 
діти спробують на смак щойно приготовану, ще теплу 
карамельку. Крім екскурсій в майстерні також проводять 
майстер-класи, під час яких можна не тільки спостерігати, 
а сміливо брати участь у процесі. Кожна дитина зможе 
спробувати себе в ролі карамел’є та самостійно зробити 
цукерку своєї мрії.

Солодкі майстер-класи в майстерні “Веселі карамелі”

вул. Гетьмана Полуботка, 8

Роллердром 

Тут знайдуть заняття до душі як зовсім маленьких, так 
і біль старші діти. На території комплексу знаходиться 
єдиний критий роллердром в Чернігові. До послуг 
відвідувачів уся необхідна екіпіровка. Найменші 
непосиди зможуть пострибати на батутах, відшукати 
вихід в лабіринті та пірнути в басейн з кульками, а 
старші дітлахи зможуть весело провести час в залі з 
ігровими автоматам, атракціонами та 3D іграми. 

вулиця Музична, 1


