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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ 

 

Активні види відпочинку завойовують усе більшу популярність серед 

простих туристів. Особливо популярним став дайвінг, один із 

найзахоплюючих і екстремальних видів. Парашутистам і гірськолижникам 

доводиться потіснитися − число дайверів в усім світі, стрімко зростає. 

Звертаючи увагу на цифри стає ясно: поширення дайвінга порівнянне тільки 

із епідемією. На сьогодня у світі майже 20 млн. сертифікованих дайверів-

любителей, а 40 років тому їх було кілька сотень. Взагалі ж екстремальний 

туризм один із самих перспективних видів туризму, що залучає до себе усе 

більше людей [1]. З´являються нові місця для активного відпочинку, як 

штучні, наприклад гірськолижні курорти, так місця створені природою про 

які люди раніш і не знали, наприклад, печери. А те, що цей вид туризму 

активно розвивається видно хоча б з того, що з’являються всі нові його види.  

До активних видів зараховують різні пригодницькі тури, пригодницькі 

подорожі, відвідування екзотичних місць, вулканів, островів, водопадів тощо. 

Зазвичай це нестандартний тур в екзотичні та екологічно чисті природні 

резервації, пов’язаний з незвичайними подорожами, нетрадиційними 

засобами транспортувань. В окремих випадках такий тур пов´язаний з 

ризиком і серйозними фізичними навантаженнями, вимагає сміливості та 

умінь [2].  

Один із самий популярних видів екстремального туризму − дайвинг, 

найбільш поширений у Південно-Східній Азії. У таких країнах як Малайзія, 

Філіппіни, Індонезія майже на будь-якому курорті пропонується 

висококласний дайвинг. Також чудовий дайвинг на Кубі, Гаваях і в Єгипті. 

Такий курорт як Шарм-ель-Шейх дуже популярний в аматорів цього виду 

активного відпочинку. Підводна флора і фауна Червоного моря настільки 

багата, що під водою можна перебувати годинами, і увесь час знаходити 

щось нове і цікаве. Серфінг в цілому у різних властивих йому формах та 

видів поширений в переважно країнах, які мають вихід на океанські води, 

оскільки саме в океані найпотужніші хвилі [3]. В цілому вважається, що 

найкращий серфінг в Індонезії, оскільки саме тут ловляться одні з кращих 

хвиль у світі. Найкращий рафтинг у Північній Америці − на ріках Канади, 

Аляски і Колорадо. Але за такий рафт-тур доведеться викласти мінімум 2500-

3500$. В Україні також поширений цей вид спорту. Зокрема карпатські гори, 

чудове місце не тільки для рафтинга але і для каякинга, де проводяться 

змагання з цих видів спорту.  

Найкращі гірськолижні курорти розташовані, звичайно, у Швейцарія. 

Саме у Швейцарії знаходяться найвідоміші альпійські вершини і 

льодовики [4]. Тут є курорти на будь-який смак і гаманець. До найдорожчих і 

престижніших відносяться Цермат, Сент-Моріц, Давос. Є курорти з більш 



низькими цінами − Кран-Монтана, Гриндельвальд, Саас Фе, 

Гштаад/Цвайзіммен, Шампери. Найбільш помірні ціни на гірськолижних 

курортах Енгельберг, Флімс і Андермат. Курорт Цермат один з найбільш 

престижних цілорічних курортів світу. Його символ − пік Маттерхорн 

(Кляйн Маттерхорн – найвища в Європі станція подйомника − 3883 м), 

відомий багатьом покоління альпіністів та гірськолижникам. Цермат – 

чудове місце відпочинку, там заборонений рух автотранспорта, з ціллю 

збереження чистоти, і єдин транспортом лище електромобілі та запряжені в 

сані коні. Курорт захищений від вітру, тому сніг тут лежить досить дового.  

Гірськолижними курортами славиться і Австрія. На самому заході 

країни розташовані провінції Арльберг і Форарльберг, що об’єднують кращі 

гірськолижні курорти цієї країни, такі як Лех, Оберлех і Ст. Антон. Одним із 

самих престижних курортів Франції вважається Куршевель, що щорічно 

збирає заможних туристів з усього світу. Як і швейцарський Церматт, 

Куршевель оточений хвойними лісами, що створюють мікроклімат, 

максимально корисний для здоров’я. Куршевель − це курорт для всіх 

сніжних видів спорту. Для сноубордистов у Куршевеле був побудований 

цілий стадіон з хаф-пайпом і трамплінами. Люди, що надають перевагу 

лижам, знайдуть тут спеціально прокладені траси на пересіченій місцевості, а 

для дітей передбачені школи, що навчають зимовим видам спорту. 

Італійський курорт Сестріер став відомий українським аматорам 

гірськолижного спорту відносно недавно, і в основному завдяки тому, що в 

цьому мальовничому місці щорічно проходять змагання з гірськолижного 

спорту.  

Екстремальний туризм постійно перебуває в розвитку, як в світі, так і в 

Україні. Увесь час з’являються його нові різновиди. Так відносно недавно 

з'явився космічний туризм, і цілком можливо, що через 10-15 років він буде 

більш доступнішим, ніж зараз [5]. А які види екстремального туризму 

з'являться через 20-30 років навіть складно уявити. У порівнянні з Україною 

екстремальний туризм в інших частинах світу − у Східній Азії, у Європі, у 

Північній Америці розвинутий достатньо добре. А безпосередньо серед 

жителів Європи й особливо Північної Америки екстремальний туризм 

найбільш популярний вид відпочинку. 

Література 
1. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособ. / Гуляев 

В. Г. – М.: Нолидж – 1996. – 312 с.  

2. Родионов Д. А. Энциклопедия спорта / Родионов Д. А. − М.: Эксмо-Пресс, 

2002. − 256 с. 

3. Романов А. А. Зарубежное туристское страноведение: Учеб. пособ. / 

Романов А. А. − М.: Советский спорт, 2001. − 288 с. 

4. Ремизал М. П. Отдых на горных лыжах / Ремизал М. П. − М.: Профиздат, 

1999. − 105 с. 

5. Дмитриевский Ю. Д. Туристские районы мира: Учеб. пособ. / 

Дмитриевский Ю. Д. – Смоленск: СГУ, 2000. − 224 с. 

 



 


