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Парк Готель Івано-
Франківськ
Готель «Reikartz Парк Готель Івано-Франківськ» вдало розташувався у 
тихому й мальовничому місці на березі озера поруч з міським парком. 

Це одна з кращих зон відпочинку в місті. До того ж від готелю можна за 
п’ять хвилин дістатися до історичного та ділового центру міста.

вул. Мазепи, 146, м. Івано-Франківськ, 76000, Україна 

Акційні пропозиції: 

1 При бронюванні  
готелю Reikartz 
Івано-Франківськ 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



У цій кав’ярні готують хорошу каву, є десерти, салати чи 
бейгли. А також грає музика з вінілових платівок.

Години роботи: 
09:00-21:00

Говорить Івано-Франківськ

площа Ринок, 8

Де смачно поїсти

Кондитерська в самому центрі Івано-Франківська.  Майстри 
закладу у своїй роботі поєднують класичні французькі 
технології з якісною натуральною сировиною. Десерти тут 
— це завжди безкомпромісно смачно. Варто завітати на 
фірмовий «Франківський торт.

Години роботи: 
07:45–22:00

Delikacia

Незалежності, 20
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Акційна пропозиція:  

Гриль-бар «Ранчо»

Гриль-бар, в якому усі страви готуються виключно 
на вогні, що придає їм особливого смаку та 
індивідуальності. Тут панує тематика ковбоїв, родео, 
Техасу загалом і це, на даний момен, єдиний гриль-
бар у Івано-Франківську, де можна: поринути в 
атмосферу Кантрі, відчути аромат кухні Дикого 
Заходу, отримати порцію ковбойського драйву.

Мазепи, 146

Отримуйте знижку - 10%, 
зупинившись у готелі Reikartz 
Івано-Франківсь.



Де смачно поїсти
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Акційна пропозиція:  

За італіською кухнею йдемо сюди. Одним з головних 
принципів на FABBRICA є використання виключно 
українських продуктів, переважно локальних 
фермерських. Ви можете на власні очі бачити як мелють 
борошно, ліплять фреш-пасту, готують піцу та інші страви 
безпосередньо в залі. У закладі можна купити борошно, 
яке роблять в самому ресторані, або домашню пасту.

Години роботи: 12:00–23:00

Fabbrica

Вірменська, 1

Ресторан домашньої, регіональної галицької кухні. 
Знаходиться в будинку відомої кулінарки Стефи 
Мулярової,та відображає побут початку 20 ст. Страви 
готуються з локальних продуктів по відтворених давніх 
рецептурах з переписів знайдених при реконструкції 
будинку і належали кулінарці пані Муляровій. Особливо 
цікаві страви ,що приготовлені в давній тунельній печі по 
технологіях наших бабусь.Їжа з печі здорова і поживна. 

Години роботи: 12:00-00:00

Перша сімейна ресторація Мулярових

В’ячеслава Чорновола, 5

Альпійський

Європейська кухня в поєднанні з українськими 
стравами в ресторані «Альпійський» від «Reikartz 
Парк Готелю» не залишить Вас байдужими. 
Професійне обслуговування і чудовий настрій Вам 
забезпечені в унікальній атмосфері ресторану, бару 
або на терасі з прекрасним видом озера і парку. 
Гарантуємо нашим гостям добрий відпочинок в 
оточенні природи.

Години роботи: 07:00 – 23:00

Мазепи, 146

Отримуйте знижку - 10%, 
зупинившись у готелі Reikartz 
Івано-Франківсь.



Must See у Івано-Франківську

Єдина в Україні  світська споруда, 
яка має позолочений купол, найвища 
будівля Івано-Франківська, її висота – 
49,5 м (таку висоту має 16-поверхівка). 
Щоб піднятися на вежу Вам необхідно 
буде здолати 166 сходинок. Так що 
запасайтесь енергією і витримкою. Але 
результат того вартий.

Години роботи: 
вівторок – неділя з 10.00-20.00 
(останній підйом – 19.30)

Міська ратуша

площа Ринок

Одна з найвідоміших пам’яток Івано-
Франківська є греко-католицький 
собор Воскресіння Христового. 
Храм був святинею практично 
всіх християнських конфесій. Його 
збудували у 1753-1763 рр. отці-єзуїти, 
які з’явилися в Станиславові на 
початку XVIII ст. На місці згорілої під 
час нападу турків церкви вони звели 
єзуїтський костел. Коли почали копати 
котлован для фундаменту костелу, то 
знайшли скарб – 14 тисяч злотих, з 
яких половину вклали в будівництво 
храму.

Архикатедральний собор Воскресіння Христового

майдан Шептицького, 22

Анатомічний музей
У морфологічному корпусі Івано-
Франківського медуніверситету 
розташований найбільший анатомічний 
музей України. В музеї зібрано понад 
500 препаратів. На стінах – репродукції 
відомих картин. Під репродукціями 
по три зображення віртуально 
розпрепарованих героїв картин, які 
зображають поверхневі і глибокі м’язи 
та скелети. Кожен м’яз і кістка підписані. 
Гордість музейної колекції – м’язовий 
труп, який відвідувачі просто називають 
мумією. 

Години роботи: 
з суботи по п’ятницю 10:00-18:00площа Шептицького, 21
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Центральна вулиця Франківська має 
назву Незалежності, але її початок 
– пішохідну вулицю з кав’ярнями, 
ресторанами та крамницями — в місті 
називають Стометрівкою. До речі, 
справжня її довжина — 450 м.
Тут можна купити книжки в букіністичній 
крамниці, з’їсти морозива чи випити 
кави, послухати вуличних музикантів 
чи сфотографуватись на фоні однієї з 
численних металевих скульптур, що 
створюють в місті під час щорічного 

Прогулянка стометрівкою

початок вулиці Незалежності, площа Ринок



Must See у Івано-Франківську

Одна з найдавніших вулиць у місті-
110м, практично його ровесниця. 
Раніше тут була розташована 
єврейська дільниця, однак після того, 
як поруч звели палац Потоцьких, 
а згодом поруч із ним монастир 
чернечого ордену тринітарів, який 
існував із 1690 до 1774 року, євреїв 
перемістили на південь від Ринку. 
Ця вуличка досить вузька: колись її 
ширина була розрахована на проїзд 
однієї брички.

Завітати на вулицю Тринітарську

вул. Тринітарська
Шевченка 72, 30, 22, 24 → Мазепи 5,7,9,36 → Шашкевича 1, 5, 7 → 

Незалежності 18, 29 → Грешевського 7 → Труша 4 → пл. Міцкевича 2, 4 → 

Курбаса 5 → пл. Ринок 6 → Шопена 1 → Грушевського 31,42

На його третьому поверсі зараз 
працюють коворкінг, галерея, 
майстерні та бар. Сюди можна прийти, 
якщо треба десь попрацювати у 
тиші, або хочеться випити хороших 
авторських коктейлів. Час від часу на 
Промприладі відбуваються концерти, 
нетворкінги або вечірки.

Години роботи: 
08:00–23:00 
(четвер-субота до 01:00)

Завод «Промприлад»

Академіка Сахарова, 23

Двері у Івано-Франківську
Це тільки на перший погляд звучить 
дивно, однак завдяки ініціативі 
«Франківськ, який треба берегти», за 
останні три роки у середмісті відновили 
понад 20 старовинних сецесійних 
дверей.
Ініціатива займається реставрацією 
дверей та фасадів, у такий спосіб 
повертаючи місту його історію. А ще 
вони просто дуже красиві: кольорові, 
яскраві і просто створені для того, щоб 
їх сфотографувати.
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Івано-Франківськ (тоді — Станіславів) 
планувався як військове укріплення. 
Частина справжніх фортів збереглась 
до сьогодні. Зараз на цьому місці 
працює фортечна галерея «Бастіон».
В галереї працюють різні крамниці й 
ресторани, регулярно влаштовують 
виставки. На бастіон можна піднятись 
згори, на терасу, або ж обійти його 
збоку, через пішохідну вуличку.

Години роботи: 
10:00–20:30 
(у вихідний до 19:00)

Бастіон

пров. Фортечний, 1



Місце, де можна дізнатись про енергоефективність 
і заодно пограти в баскетбол повітряною гарматою 
чи побавитись в інтерактивній пісочниці. А також 
надрукувати щось на 3D-принтері чи поринути у 
віртуальну реальність.

Години роботи: 
9:00 до 17:00 у будні і з 11:00 у вихідні

Поекспериментувати з наукою

Карпатська, 15

Під час шоу Вам продемонструють загадкові та містичні 
винаходи Ніколи Тесла, які перевернули наш світ – 
Трансформатор Тесла (для цього роздадуть спеціальні 
захисні навушники та окуляри, оскільки котушка генерує 
блискавки довжиною понад 1 м, що супроводжуються шумом 
і дуже яскравим світлом), плазмова куля, , електрофорна 
машини, генератора Ван де Графа, сходи Якова.

Tesla Energy Show

Карпатська, 15    

Мотузковий парк

300 метрів сучасного мотузкового атракціону в 
Центральному Парку Івано-Франківська. Діти від 2,5 
років можуть проходити нижній рівень мотузкового 
парку. Другий рівень буде цікавий як дітям вище 130 
см зросту, так і їхнім батькам.

Шевченка, 99

Розваги для дітей
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