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Сфера туризму розвивається з кожним днем і пропонує все більше і 

більше дивовижних розваг і місць відпочинку. Одним з таких місць 

проживання в подорожі є дельфінарій-готель.  

Дельфінарій-готель – сучасний готель біля моря, який пропонує 

комфортабельне розміщення і проживання, а також красивий і надзвичайний 

відпочинок. Заклад являє собою сучасну будівлю – акваріум, що включає в 

себе дельфінарій, океанаріум, центр-дельфінотерапії, банно–оздоровчий 

комплекс та ін.  

Готель передбачений для клієнтів дельфінотерапії, для молодіжного, 

сімейного відпочинку, для бізнесменів та топ-менеджерів, а також для всіх, 

кому подобається спілкування з дельфінами. 

Номера готельного комплексу, обладнані згідно останнім вимогам до 

міжнародних готельних стандартів: сейфи в номерах, плазмові панелі, 

гідромасажні ванни-джакузі, міні-бари, кабельне TV, телефони, 

безкоштовний доступ до WI-FI інтернет, махрові халати, рушники, міні-

парфюмерія і тапочки, room-service, а також чудовий вид з усіх номерів 

тощо.  

Особливістю номерів, даного закладу є те, що вони оснащені скляною 

стіною із прямим виходом до основного дельфінарію, де відвідувачі 

одержують дельфінотерапію (плескіт хвиль, шум моря та спів дельфінів), в 

такому готелі кожен може розслабитися і відсторонитися від зовнішнього 

світу і його антропогенного шуму. 

На мансардному поверсі готелю розташований ресторан-тераса з 

басейном з морською водою, джакузі з теплою водою з гідромасажем, 

лежаки і дивани для релаксації і прийняття сонячних ванн у теплу пору року.  



Дельфінотерапія в дельфінарій-готелі – це метод лікування, який 

базується на спілкуванні з дельфінами (за рахунок ультразвукових хвиль, які 

виходять від дельфінів), а також можливість вирішити проблеми дітей з 

порушеними вадами розвитку. Цей вид анімалотерапії відомий вже не одну 

тисячу років, але лише недавно, завдяки позитивним результатам досліджень, 

до цього методу звернулася і сучасна медицина.  

Нині дельфінотерапія один з лідируючих методів, визнаний в усьому 

світі, який підсилює захисні сили організму в людей різного віку, які 

страждають фізіологічними розладами, адже після спілкування з дельфіном 

людина заспокоюється, швидко знаходить вихід із кризової ситуації, адже 

дельфін яскраво демонструє інтерес до партнера по спілкуванню, активно 

взаємодіє, привертає до себе увагу, демонструє дружелюбність, щирість 

намірів.  

Спілкування з дельфіном дозволяє досягти:  

 стимулювання розвитоку інтересу до зовнішнього світу, що стає 

передумовою до встановлення, відновлення, коректування, оптимізації 

соціальних відносин;  

 активізування роботи мозкових структур і всього організму в цілому; 

 стимулювання вербальної експресії, яка сприяє мовному й 

сенсомоторному розвитку аутичних дітей і дітей зі зниженим інтелектом;  

 через тактильну стимуляцію емоційного реагування; 

Також у відвідувачів готелю є можливість скористатися послугою 

дайвінга. Адже лише в підводному світі, світі невагомості, тиші і спокою 

можна розслабитися і відпочити від метушні сучасного життя, також в якості 

партнерів будуть дельфіни, що дасть можливість отримати задоволення і 

набути незабутні враження. 

Гості готелю матимуть можливість відвідати океанаріум в самому 

закладі. Унікальний акваріум в готельному комплексі дивовижно 

відтворюватиме морський світ і всіх його численних мешканців. Це цікаве і 



пізнавальне враження захопить і дітей, і дорослих. Різноманітність 

дивовижних морських видів не залишить байдужим нікого. 

Банно-оздоровчий комплекс у дельфінарій-готелі, допоможе 

відвідувачам закладу відволіктися від міської суєти, звільнитись від зайвих 

турбот і тривог. Персонал закладу зробить для них все можливе, щоб 

проведений у готелі час залишився у їхній пам'яті. Після банних процедур 

клієнти зможуть відвідати масажний кабінет з послугами професійних 

масажистів, які допоможуть визначитися з вибором індивідуального виду 

масажу, а також врахує його побажання.  

Отже, дельфінарій-готель – це сучасний лікувально-оздоровчий 

комплекс, який включає в себе дельфінарій, океанаріум, центр-

дельфінотерапії, банно–оздоровчий комплекс тощо. Спеціалісти закладу 

будуть розробляти результативні оздоровчі програми, із застосуванням 

інноваційних технологій курортології, а також перевірених медичних 

методик, що дозволяють гостям готелю не тільки якісно відпочити, але й 

оздоровитись. Відвідувач даного закладу, зможе одержати від дельфінів 

любов, увагу, турботу, що залишить в його пам’яті незабутні враження.  
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