
Відділ культури і туризму запрошує на пішохідні та тролейбусні огля-

дові екскурсії містом, під час яких Ви зможете відвідати найвідоміші 

пам’ятки та споруди, почути нові факти та легенди нашого міста, 

дізнатись про його багату історію та видатних особистостей. 

До Вашої уваги наступні туристичні маршрути:

«Старий Єлисаветград – архітектурна перлина Централь-

ної України» – екскурсія присвячена історичному розвитку містобуду-

вання у Кіровограді, видатним міським будівлям та будівничим. У нашому 

місті збереглася стара забудова (переважно друга половина XIX – початок 

ХХ століття) – неповторні пам’ятки архітектури, що вже стали візитівкою міста.

«Військове минуле та сьогодення» – екскурсія буде ціка-

вою для школярів, студентів і усіх любителів військової історії та архітектури. 

Ви відвідаєте корпуси колишнього кавалерійського училища (середина ХІХ 

століття), пам’ятні знаки, присвячені подіям та особистостям Другої світової вій-

ни, побачите деякі зразки військової техніки та зброї, а також дізнаєтесь про ві-

домі події минулого і сьогодення на військово-меморіальному комплексі Слави. 

«Храми Кіровограда» – екскурсія до найвідоміших храмів Кірово-

града. Стіни цих неповторних пам’яток архітектури  ХІХ століття є свідками 

багатьох історичних подій. Нові храми ваблять затишною територією, ланд-

шафтними композиціями та скульптурами.

«Визначні постаті «Степової Еллади» – екскурсія знайомить з 

життям і творчістю видатних особистостей нашого краю. Ви відвідаєте пам’ятні 

знаки та музеї талановитих композиторів, літераторів, науковців, громадських 

діячів, акторів та драматургів, які прославили наше місто на весь світ.

«Женьшеньовий кущ» українського народу» – екскурсія 

знайомить відвідувачів з історією українського театру та  феноменом родини 

Тобілевичів, де зросли чотири яскравих і дужих таланти, чотири зірки нашої 

національної культури. Під час екскурсії пропонується відвідати Державний 

музей-заповідник І. Карпенка-Карого (Тобілевича) «Хутір Надія»

«Кіровоград музичний» – екскурсія пропонує познайомитись з 

видатними музикантами та композиторами нашого краю, відвідати музеї та 

пам’ятники, присвячені їхній творчості, а також завітати до філармонії, музич-

но-драматичного театру ім. М.Л. Кропивницького та театру ляльок.

Замовити послуги екскурсовода та екскурсію можна за адресою:  

вул.  Велика Перспективна, 41, тел.: (0522) 24 25 70. 

ÒÓÐÈÑÒÈ×Í² ÌÀÐØÐÓÒÈ
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ГОТЕЛЬ «АЕРОПОЛЬ»

Адреса: вул. Полтавська, 20/7

Телефон: (0522) 27-02-19

E-mail: aeropol_hotel@mail.ru

http://aeropol-hotel.com

ГОТЕЛЬ «ДВОРЦОВИЙ»

Адреса: вул. Юрія Олефіренка, 16

Телефон: +38 (0522) 27-48-96

E-mail: info@dvortsoviy.com.ua

http://dvortsoviy.com.ua

ГОТЕЛЬ «ДЖОННІ ВОКЕР»

Адреса: вул. Михайлівська, 35

Телефон: + 38-050-457-15-77

E-mail: otelkirovograd@gmail.com

http://otel-kirovograd.com

ГОТЕЛЬ «ЄВРОПА»

Адреса: вул. Велика Перспективна, 13/16

Телефон .: (0522) 24-68-09

E-mail: europe1992@ukr.net

www.europe.kw.ukrtel.net

ГОТЕЛЬ «ЄЛИСАВЕТГРАД»

Адреса: вул. Соборна, 1-а

Телефон: +38 (0522) 33-04-86

www.elusavetgrad.com.ua

ГОТЕЛЬ «ЗІРКА»

Адреса: вул. Гагаріна, 1-а

Телефон: +38 (0522) 35-40-82

ГОТЕЛЬ «ІНГУЛ»

Адреса: вул. Велика Перспективна, 53

Телефон: +38 (0522) 32-15-35
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ГОТЕЛЬ «КИЇВ»

Адреса: вул. Велика Перспективна, 50

Телефон: +38 (0522) 24-49-66 

ГОТЕЛЬ «КОЗАЧА ЗАСТАВА»

Адреса: вул. Московська, 13

Телефон: (0522) 31-21-54, 31-21-61 

E-mail: restoran@kozachka.kr.ua

http://www.kozachka.kr.ua

ГОТЕЛЬ «ЛІАНА»

Адреса: вул. Кільцева

тел.: (0522) 30 31 72 

МІНІ-ГОТЕЛЬ «МАРІЯ»

Адреса: вул. Комарова, 33

Телефон: (0522) 33-12-04

http://hotel-mariya.com.ua

ГОТЕЛЬ «ТУРИСТ»

Адреса: вул. Ушакова, 1-а

Телефон: +38 (0522) 24-46-80

E-mail: hotel_turist@host.kr.ua

ГОТЕЛЬ «CATALUNYA»

Адреса: вул. Велика Перспективна, 21

Телефон: (0522) 24-47-30

ГОТЕЛЬ «REIKARTZ КІРОВОГРАД»

Адреса: вул. Чорновола, 1-Д

Телефон: (0522) 37-44-68

E-mail: kirovograd.hotel@reikartz.com

www.reikartz.com/hotels/kirovograd-about.html

ГОТЕЛЬ «SHENGEN»

Адреса: вул. Чміленка, 24Д 

Тел: +38 (050) 830-00-94 


