
С П Р А В Ж Н І Й  П У Щ А Н С Ь К И Й  К В Е С Т  

ЩОДЕННИК 
ЛІКАРЯ ЯНОВСЬКОГО

*- ЗАСНОВАНО НА РЕАЛЬНИХ ПОДІЯХ…



Довідка з Вікіпедії :

Феофіл Гаврилович Яновський (1860-1928р.) - основоположник клінічної
фтизіатрії , засновник української терапевтичної школи, організатор
санаторно-курортного лікування в Україні і служби швидкої медичної
допомоги в Києві, лікуючий лікар Лесі Українки , Марії Заньковецької та Івана
Карпенка-Карого.

За безвідмовність і за те, що спеціально «забував» свої гонорари у 
малозабезпечених хворих, його називали «Святим лікарем».

Про Яновського ходять десятки легенд, які, зазвичай , із задоволенням
розповідають знавці Київської старовини



На вас чекає унікальний 
атмосферний «Пущинський»
квест, зібранний на основі міських
київських легенд про лікаря Феофіла
Яновського та складений із записів 
його щоденника… 

Зі справжнім скарбом, який 
знайдуть в кінці, герої нашої гри…   

ЩО БУДЕ?
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атмосферний «Пущинський»
квест, зібранний на основі міських
київських легенд про лікаря Феофіла
Яновського та складений із записів 
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Зі справжнім скарбом, який 
знайдуть в кінці, герої нашої гри…   

ЛЕГЕНДА
З щоденника Феофіла Яновського, який ми 
ретельно вивчили, відомо, що восени 1918 
року, він поїхав в Пущу-Водицю до важко 
хворого купця 1-ї гільдії, відомого київського 
кравця - Якова Каплера, чиї популярні 
ательє і магазини знаходилися в Пасажі на 
Хрещатику ...

І забобонний Каплер пообіцяв, що якщо він 
одужає, то передасть на благодійність і 
лікування киян кругленьку суму грошей ...



* - ДАЧА ЯКОВА КАПЛЕРА В ПУЩІ-ВОДИЦІ 
     ТА ЩОДЕННИК ФЕОФІЛА ЯНОВСЬКОГО
 

ЛЕГЕНДА
Яновський вилікував хворого, але через 
революційні події та серії київських єврейських 
погромів, Каплер не встиг передати обіцяні 
гроші та сховав їх десь в Пущі ...

Як знайти ці скарби, Каплер розповів своєму 
лікареві, який записав підказки і намалював 
карти в своєму щоденнику ...

Ми вирушаємо з вами в дорогу на пошуки 
столітнього скарбу!



Для кого?
Драйвовий квест для активної команди,

яка не проти зануритись в загадки та

таємниці київської старовини… 

Участники?
Від 3 до 15 команд

Від 30 до 150 учасників гри

Тривалість ?
Від 1,5 до 2,0 годин 

Де?
Рекреаційно-курортна зона Києва –

Пуща-Водиця

Призи?
У нашому історичному квесті передбачено

Знаходження скарбу зі старовинними царськими
монетами  

Ціна?
Наповнення квеста Standard –
від 19 000 до 45 000 грн

Рівень наповнення квесту PRO –
від 32 000 до 55 000грн



Адреса:
Київ, Пуща-Водиця,
вул. Юнкерова, 20

Конгрес-готель Пуща

Номери телефону

Електронна адреса:

+ 38 (068) 371 7070
+38(068) 121 2931

sales@puscha-hotel.com.ua


