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Анотація. У тезах розглянуто SPA і Wellness послуги в готельному 

підприємстві, як можливість розширення переліку додаткових послуг. Дано 

визначення поняття „SPA” і „Wellness”, представлено класифікацію готелів, які 

спеціалізуються на наданні такого роду послуг, наведено приклади подібних 

готелів. 
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SPA І WELLNESS ПОСЛУГИ В ГОТЕЛЬНОМУ КОМПЛЕКСІ 

 



Поєднання сучасних стандартів гостинності й нових технологій охорони 

здоров'я привели до створення нового напряму готельного бізнесу, який 

назвали Wellness індустрією. Тема SPA і Wellness сьогодні є актуальною не 

тільки для фахівців індустрії краси та здоров'я, а й для тих, хто займається 

інвестиціями, девелопментом, будівництвом, експлуатацією та управлінням 

готелями. Це обумовлено тим, що наявність Wellness-центру має велике 

значення для розвитку всього готельного комплексу й дає додаткову 

конкурентну перевагу, що, в свою чергу, приваблює клієнтів і забезпечує 

збільшення сукупного доходу готельєрів. 

У багатьох дослідженнях можна зустріти стандартний перелік додаткових 

послуг, але в них не розглянуто детально можливості SPA і Wellness для 

готельного підприємства. У зв'язку з цим необхідно, на підставі існуючих 

даних, розглянути поняття „SPA” і „Wellness”, дати класифікацію готелів, які 

спеціалізуються на наданні такого роду послуг, навести приклади подібних 

готелів, що й буде виступати метою нашого дослідження. 

При швидкому темпі розвитку готельного ринку з'являється необхідність 

у збільшенні комплексу послуг для гостей готелів не тільки за допомогою 

розширення індустрії розваг, а й за рахунок додавання загальнооздоровчого 

комплексу. Йдеться про об'єднання готельного бізнесу та індустрії краси й 

здоров'я, результат якого − поява SPA-готелів, парк-готелів зі SPA та ін. 

Поняття „SPA” описується в академічних словниках як „курорт або 

природне джерело термальної чи мінеральної води, яка застосовується для 

пиття й купання з метою оздоровлення та лікування різноманітних хвороб” [1]. 

Поряд з цим поняттям широко використовується термін „ Wellness”.  

Wellness – це концепція здорового способу життя, заснована на поєднанні 

фізичного і ментального здоров'я, правильного харчування, розумних фізичних 

навантажень і відмови від шкідливих звичок. Головне завдання велнес − 

запобігання і профілактика хвороб, а також ознак старіння, як зовнішніх, так і 

внутрішніх [2].  

Нерідко співвідношення доходу SPA і Wellness-структур у готельних 

комплексах складається в пропорції 50х50 [3]. 



Загальні ідеї SPA і Wellness прийшли до нас з Європи й США. Відповідно 

класифікація закладів SPA і Wellness індустрії має західну термінологію [4]. 

Hotel SPA − оздоровчо-розважальні комплекси за типом курортів SPA 

всередині готелю. Являють собою нову форму організації оздоровчо-

розважального відпочинку й екологічного туризму. Специфіка SPA і Wellness 

технологій в умовах міського готелю визначається необхідністю 

максимального виключення несприятливих факторів мегаполісу й створення 

максимальної кількості умов для оздоровлення та релаксації клієнтів. 

Destination SPA − заміські готелі зі SPA. Найчастіше розташовуються на 

березі водойми на території заповідної місцевості поряд з великими містами. 

Мають ряд переваг у порівнянні з міськими готелями (мальовничий ландшафт, 

водні об'єкти, цілющий клімат і природні лікувальні фактори − термальна і 

мінеральна вода, лікувальні грязі та ін.). 

Wellness Hotel − велнес готель. Спеціалізовані готелі, що пропонують 

програми підвищення резервів здоров'я, в основі яких лежить принцип 

виявлення індивідуальних чинників ризику та їх корекції. Основна відмінність 

− взаємозв'язок медичних, естетичних, фізичних і психологічних процедур 

(лікарський контроль і комплексна діагностика, активний відпочинок та 

індивідуальні програми фізичних тренувань, медичні програми та ін.). 

 SPA ”Хаммам Расул” спеціально обладнана зона у вигляді приміщення 

східного стилю − призначений для масового відвідування гостями протягом 

усього періоду перебування в готелі з подальшим включенням вартості 

оздоровчих послуг у чек проживання. 

Найвідомішими SPA-готелями в світі є готель „Absolute Sanctuary”, 

розташований в Самуї, готель „Baan Thai Wellness Retreat” в Бангкоку; 

найбільший SPA-готель Таллінна – „Pirita Top SPA”, готель „Bella Sky 

Comwell” − SPA-готель в Копенгагені (Данія), SPA-готель „Doubletree by 

Hilton”, відкритий у Варні (Болгарія); „Brenner's Park-Hotel & Spa” в Баден-

Бадені, „Hotel Bareiss” і „Hotel Traube Tonbach” в Шварцвальді. 

В Україні наразі збільшується кількість СПА-готелів, серед яких SPA-

готель європейського рівня „Reikartz Поляна”, який знаходиться в 



бальнеокліматичному курорті Поляна, „Radisson Blu Resort Буковель” 

(Поляниця), SPA-готель „Немо” з дельфінами (Одеса), „Superior Golf & Spa 

Resort” (Харьків) та ін. 

Таким чином, SPA і Wellness у готелях різної категорії сприяють не 

тільки введенню додаткових послуг (як наслідок − обґрунтованість збільшення 

вартості проживання), поліпшенню якості обслуговування відвідувачів, 

внесенню в роботу елементів нестандартного сервісу, але й залученню нових 

клієнтів і збільшенню кількості постійних, а також створенню індивідуального 

іміджу готелю. 
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