
 

Де? 

«Reikartz Аквадар»- екологічно чистий курорт в Черкаському лісництві з 
власною територією в 160 000 м³. Затишні номери, професійна анімаційна 
програма, SPA-комплекс, який включає більше 70-ти процедур різних 
напрямків, тренажерний зал та багато іншого.  

Ідеальний приміський комплекс для вашого відпочинку. 

Коли? 22-24 травня 2020 (3 дні/2 ночі) 

💗 На Вас чекає 💗 

Проживання в двомісному номері категорії 
Стандарт TWIN  

Поселення по пакету о 13-00, виселення - о 16-00 

 

 

Харчування "Шведський стіл":  
22.05 - обід + вечеря 
23.05 - сніданок + обід + вечеря 
24.05 - сніданок + обід 
 

Вечір у колі друзів   
Фуршет (вина, напої, сири, легкі закуски, 

десерти) у Ресторані a-la Carte Chalet, караоке, 
професійний ведучий, музика  

 

 

 

SPA-центр 
Комплекс саун, басейн, Бочка "Офуро" 
(безлімітно) 



💗 Розваги та екскурсії 💗 

*знижка за двох та більше учасників 5% (на акційну ціну до 29 лютого знижка не діє) 

 

Можливо замовити при бажанні (оплачується додатково):  

- залізничні квитки з Вашого міста; 

- додаткове харчування. 

 

 

 

 

Приєднуйтесь! Кількість місць обмежена! 

  0 800 750 570 
 

Квест на природі 
Софіївський парк  

Умань 
Буцький каньйон 

   

Розважальна гра 
 з веселими вправами на свіжому 

повітрі в лісі 

Професійна фотосесія 
на території комплексу на фоні 

мальовничого весняного пейзажу 

«Маленька Швейцарія» 
Гранітна краса на березі 

 Гірський Тікич 

💗 У захід також включено 💗 

Трансфер Супровід Депозит 

Київ - «Reikartz Аквадар» - Київ, 
або Умань - «Reikartz Аквадар» - 
Умань 

Супровід групи представником 
організатора 

Кожен отримує депозит на 
додаткові SPA процедури 
розміром 300 гривень 

💗 Вартість туру 💗 

за 1 учасника, грн 
до 29 лютого 2020 

за 1 учасника, грн 
до 29 березня 2020 

за 1 учасника, грн 
до 29 квітня 2020 

6790,00 7490,00* 7900,00* 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ 
Сплачувати тур можна частинами. 

100% оплати повинні надійти не пізніше ніж за 7 днів до початку туру. 
У разі відмови від туру: за 14 днів – утримується 60% оплати, 

менш ніж за 13 днів – утримується 100% оплати. 



ПОВНА ПРОГРАМА ТУРУ 

  

 

Приєднуйтесь! Кількість місць обмежена! 

0 800 750 570 

Час 22 травня 2020 (п’ятниця) 

      09:00 Трансфер із залізничного вокзалу Києва до готелю «Reikartz Аквадар» 

      12:00 Трансфер із автовокзалу Умані до готелю «Reikartz Аквадар» 

13:00  Поселення до готелю «Reikartz Аквадар» 

13:30 - 15:00 Час на обід у готелі «Reikartz Аквадар» 

15:00 - 16:30 Квест на природі 

17:30 - 19:00 Час на вечерю у готелі «Reikartz Аквадар» 

до 21:30 SPA-центр 

 23 травня 2020 (субота) 

08:00 - 10:00 Час сніданків у готелі «Reikartz Аквадар» 

08:30 - 13:30 Вільний час, SPA-центр 

13:30 - 14:00 Обід у готелі «Reikartz Аквадар» 

14:30  Виїзд із готелю до Умані 

15:00 - 18:00 Екскурсія та професійна фотосесія на території Софіївського парку 

18:00 Виїзд до готелю «Reikartz Аквадар» 

18:30 - 19:00 Вечеря у готелі «Reikartz Аквадар» 

19:00 - 20:30 Вільний час 

20:30 - 23:00 Фуршет у Ресторані a-la Carte Chalet 

 24 травня 2020 (неділя) 

08:00 - 10:00 Час сніданків у готелі «Reikartz Аквадар» 

08:30 - 13:30 Вільний час, SPA-центр 

10:30 Виїзд із готелю «Reikartz Аквадар» на екскурсію (за бажанням) 

11:00 - 13:00 Екскурсія Буцький каньйон (за бажанням) 

13:30 - 15:00 Час обіду у готелі «Reikartz Аквадар» 

15:30 - 16:00 Виселення з номера 

16:30 Виїзд до вокзалів Умані та Києва 


