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АНОТАЦІЯ

Організація лікувально-оздоровчого туризму
       Визначенно зміст лікувально-оздоровчої діяльності та її місця у системі
міжнародного туризму, здійсненно класифікації лікувально-оздоровчих та СПА 
закладів  у туристичній  індустрії,  вивченно  передумов  розвитку  лікувально-
оздоровчого  туризму  в  світі та  в  Україні,  розроблено  рекомендації  щодо  
вдосконалення  механізму  функціонування лікувально-оздоровчого  туризму  в  
Україні  із  застосуванням  зарубіжної  практики  з урахуванням  особливостей  
туристично-рекреаційних  послуг,  розкриті  особливості  діяльності ТОВ  
«Лімпопо».
Ключові слова: лікувально-оздоровчий туризм, санаторно-курортні заклади,
туристичний ринок, СПА технології.

SUMMARY

  Organization of health- health tourism Determining the content of medical and 
recreational activities and its place in the system of international tourism, it is feasible 
to classify medical-improving and SPA institutions in the tourism industry, to study 
the prerequisites for the development of medical and health tourism in the
world and in Ukraine, recommendations have been developed for improving the 
mechanism of the functioning of medical and health tourism in Ukraine with the 
application of foreign practice, taking into account the peculiarities of tourist and 
recreational services, features of the activity of LLC "Limpopo".
Keywords: health and wellness tourism, sanatorium and spa establishments, tourist 
market, SPA technology.


