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Анотація. В роботі розглядаються особливості винотерапії та її 

показання. Крім цього, зосереджено увагу на сучасному ринку винного туризму, 

і як його прояву – винного спа-готелю в Україні та світі. 

Ключові слова: винний туризм, винотерапія, СПА-готель.  

Abstract. In this paper we describe the peculiarities of wine therapy and its 

indications. In addition, the focus is on the market of wine tourism and on wine spa 

hotel in Ukraine and in the world. 
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СПА центри при готелях – окремий великий сегмент ринку, який має 

тенденцію до стрімкого зростання – 76% існуючих СПА такого типу в Європі 

(проти 32 % в Україні) з'явилися за останні чотири роки.  Популярність СПА 

послуг в готельному підприємстві зростає щоденно. Сьогодні готелі рівня 4 * і 

5 *, як правило, обов'язково мають в своїх активах цю бізнес-одиницю, і 

наявність СПА центру при готелі свідчить про високий рівень і хороший сервіс 

готельного комплексу. Експерти прогнозують, що незабаром СПА при готелях 

стане такою ж звичайною складовою як ресторан або бар. Популярності 

набувають також спеціальні СПА-готелі, де завдання оздоровлення, релаксації з 

застосуванням різноманітних водних процедур та інших засобів виходять на 



перше місце. Наявність СПА при готелі багаторазово підвищує його 

привабливість в очах потенційного відвідувача. 

По-перше, успіх пов'язують із загальним зростанням інтересу до спа. 

Екзотичні види масажу, обгортання, різні масла і екстракти, використання 

натуральних і екологічно чистих продуктів, – все це останнім часом вельми 

популярне, а виноград і вино якраз  відповідають цим критеріям.  

По-друге, це економічно вигідний вид бізнесу. Величезна кількість 

виноградарів і виноробних господарств готові досить дешево надавати як 

виноград, так і відходи виробництва, які використовуються згодом в різних 

косметичних лініях і винних СПА.  

По-третє, в світі досить багато виноробних країн, де розвинений або 

поступово набирає обертів винний туризм, і запропонувати своїм гостям щось 

особливе – мрія багатьох власників подібних закладів.  

Вітчизняна готельна галузь стає невід'ємною складовою частиною 

світового готельного господарства. Такий швидкий темп інтеграції до 

європейських стандартів пояснюється зручним географічним положенням 

України, що розміщена в центрі Європи та, серед іншого, розвитком винного 

туризму, який починає набирати оберти [1].  

Винний туризм – туризм, метою якого є (або включає в себе) дегустація, 

споживання, покупка вина безпосередньо на виноробні. Винний туризм може 

включати відвідування виноробства, виноградників, відомих ресторанів, 

винних фестивалів та інших спеціальних заходів. Винний туризм – як явище 

досить недавнє, так як перший винний готель у Європі - Les Sources de Caudalie 

в Бордо – був відкритий для відвідування широкою публікою в 1999 році.  

Цілющі властивості вина підтверджує сучасна медицина, і вчені всього 

світу доводять користь його помірного вживання. Органічні кислоти, вітаміни, 

мінерали, дубильні і пектинові речовини – і це не межа корисних властивостей 

напою! У самому винограді (особливо в оболонці ягід) міститься цінний для 

збереження молодості антиоксидант катехін. У червоному вині багато 

поліфенолів, що є потужними природними антиоксидантами. 



Саме тому винні СПА-готелі роблять прорив в курортній сфері, 

пропонуючи спектр різноманітних послуг, які можна назвати одним словом – 

винотерапія.  

У курортній сфері винні СПА-готелі пропонують спектр різноманітних 

послуг, в тому числі і  винотерапію. Вино – це не тільки смачний напій, а й 

корисна для всього нашого тіла субстанція. І ця користь криється не тільки в 

бокалі прекрасного бордо або каберне – чарівними властивостями володіють 

також виноградні насіння і лози, що містять найсильніші антиоксиданти.  

Енотерапія (винотерапія) – (грецьк.- οϊνος - oinos- вино; therapia –  

лікування) – метод лікування людини виноградними винами. Лікувальні і 

дієтичні властивості вин отримали загальне визнання у багатьох народів ще в 

давнину [2]. 

В СПА використовують наступні «методи» винотерапії: винні ванни, 

обгортання та аплікації, скраби. 

Ванни з вином живлять, зволожують і пом'якшують шкіру, покращують її 

структуру і колір, мають омолоджуючий ефект, допомагають позбутися 

целюліту, підвищують захисні функції організму. Для цього використовують 

гідромасажні ванни, які наповнюють морською, термальною чи очищеною 

водопровідною водою з температурою 35-38°С, збагачуючи її червоним вином, 

витяжками з кісточок, шкірки і листя винограду, екстрактом червоного 

винограду, винними дріжджами, медом, ароматичними маслами і екстрактами 

лікувальних трав. Також ще використовують ванну з шампанським – 

розчинений у воді вуглекислий газ у поєднанні з гідромасажем підсилює 

кровопостачання м'язів і шкіри.  

В процесі виробництва вина утворюються відходи, що володіють 

корисними властивостями: вичавки винограду, шкірочка з ферментованого 

сусла і т. ін. Ці продукти також використовуються для проведення процедур, з 

них виготовляються різні косметичні засоби, харчові добавки. Перебродивше 

сусло і шкірочку з залишками м'якоті винограду мікронізують і отримують 

найтонший порошок, який використовують для обгортань. Його розводять 



вином, іноді додають порошок вівса, екстракти лікарських рослин, ефірні 

масла, мед. Подібні обгортання володіють потужною антиоксидантною дією, 

сприяють підвищенню еластичності шкірних покривів, забезпечують дренаж і 

детоксикацію.  

Процес розроблення косметичної продукції для винних спа включає 

наступні етапи: плоди винограду сушать, перемелюють їх в однорідну суміш, 

додають натуральні інгредієнти, які допомагають людській шкірі побороти 

роздратування, що може викликати присутність в суміші дріжджів. Іноді спа 

купують тільки відходи виноробства, що дозволяє їм значно заощадити на 

сировині для виробництва косметичних продуктів [1].  

Відвідування винних СПА-готелів і курортів стає все більш популярним. 

Найкращими спеціалізованими винними спаготелями вважаються: Marques de 

Riscal (Іспанія), Les Sources de Caudalie Bordeaux (Франція), Kenwood Inn and 

Spa (Сонома, Каліфорнія), Relais San Maurizio (Італія).  

Винний СПА-готель Marques de Riscal – пропонує фантастичну 

архітектуру і вельми зручну будівлю, в якій можна знайти ресторан з чудовою 

кухнею, SPA з енотерапією, винотеку, старовинні винні погреби, виноградники, 

можливість проведення весіль та інших ексклюзивних заходів для любителів 

винного туризму, а також екскурсії в Ельсьєго, в старовинне «Місто вина». 

В самому центрі багаторічних виноградників в м. Бордо знаходиться СПА-

готель Les Sources de Caudalie Bordeaux. У його салоні виноград 

використовують для лікування шкіряних захворювань. Тут видобувають 

мінеральну воду, яка тече на глибині 540 метрів. Поєднання цієї води з 

екстрактом винограду і вином живить шкіру і дає приголомшливий ефект. А 

для бажаючих скинути зайву вагу, тут розроблена унікальна методика медово-

винного обгортання і масаж з маслом з кісточок винограду. 

Kenwood Inn and Spa –  тематичний винний СПА, в якому для 

приготування зілля на основі місцевих сортів винограду використовують 

стародавні рецепти середземномор'я. Поєднання глини з рослинними 



ферментами, ефірними маслами, екстрактами кісточок, шкіркою і м'якоттю 

винограду дає прекрасний терапевтичний ефект.  

В самому серці Тоскани розташований винний СПА-готель Relais San 

Maurizio де  можна відпочити і насолодитися тосканської кухнею та який 

пропонує процедури тільки на основі вирощених органічним методом сортів 

червоного винограду [3].  

Нажаль, Україна на цьому шляху дуже відстає.  Через консервативність 

бізнесменів єдиний проект в цьому напрямку тільки розробляється. Перший в 

нашій країні СПА-готель, що буде  пропонувати винотерапевтичні послуги, 

будується в Одеській області. 

Резюмуючи вище викладене можна констатувати, що винні СПА-готелі 

стають все більш популярними. Тут можна добре відпочити в приємній 

романтичній обстановці, насолодитися смачними винами і відмінною їжею, але 

найголовніше, поправити здоров'я. І, незважаючи на те, що ця послуга відносно 

нова в Україні, вона вже отримала схвальні відгуки як у професіоналів СПА-

індустрії, так і серед звичайних споживачів.  
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