
Презентаційна робота  
На тему: 

«Відомі курорти України /візитна 
картка»

Підготувала студентка групи Т-21

Микитин Діана 



Україна - країна з величезним рекреаційним потенціалом. Природні 
лікувальні ресурси (мінеральні води, грязі, клімат, ландшафт та ін.) 
служать тією основою, на якій організовано санаторно-курортне 
лікування та масовий відпочинок. 

Також є різні розважальні 

центри та ін., що 

створює можливості для 

різних варіацій 

відпочинку.

Практично в кожному 

регіоні нашої країни є свої 

унікальні курорти, не 

поступаються 
закордонним.



Унікальний курорт в «перлині Карпат»
Одним з найвідоміших курортів в Україні є курорт 
Трускавець, що знаходиться в Львівській області.

Курорт Трускавець - маленький, 
мальовничий, колоритний 
куточок, розташований на 
Західній Україні в передгір'ї 
Східних Карпат, оточений 
ароматними, цілющими лісами. 
Він вважається одним з 
найбільш відвідуваних, відомих 
бальнеологічних курортів 
України.































Цілюща вода курорту





































Дельфінарій 
Ще одним цікавим 
розважальним місцем є 
дельфінарій.

Дельфінарій у Трускавці є 
першим та єдиним на 
території Західної України. 
Програма тут є надзвичайно 
цікавою та захоплюючою. 
Присутніх глядачів 
порадують виступи дельфінів 
та морських котиків у парі із 
професійними та 
досвідченими тренерами.


















Оздоровлення гірським воском












Трускавець для дітей









Розваги для туристів 
















Лікування в Трускавці

Санаторії Трускавця - це чудова можливість підкоригувати стан 
свого здоров'я, що страждає через стреси, неправильне 
харчування, сучасний спосіб життя. Після пройдених процедур 
медики гарантують покращення Вашого стану. Крім 
профілактичних заходів, лікування в Трускавці направлено на 
різні захворювання.



Висновок



















Дякую за увагу!


