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Статтю присвячено аналізу перспектив розвитку весільного туризму в Рівненській 
області. У роботі визначено, що весільний туризм – це популярний тренд у туристичній 
галузі й гарна можливість для країн залучити новий тип туристів. Розглядається роль 
готельно-ресторанного комплексу «Тунель кохання Tunnel of Love» для розвитку 
внутрішнього туризму. Наведено систему заходів, які необхідно впроваджувати для 
подальшого розвитку весільного туризму у Рівненській області.  
Ключові слова: весільний туризм, туристичний ринок, готельно-ресторанний комплекс, 
туристична дестинація. 
 

Статья посвящена анализу перспектив развития свадебного туризма в Ровенской 
области. В работе отмечно, что свадебный туризм – это популярный тренд в 
туристической отрасли и хорошая возможность для стран привлечь новый тип 
туристов. Рассматривается роль гостинично-ресторанного комплекса «Тоннель любви 
Tunnel of Love» для развития туризма. Охарактеризована система мероприятий, 
которые необходимо внедрять для дальнейшего развития свадебного туризма в 
Ровенской области. 
Ключевые слова: свадебный туризм, туристический рынок, гостинично-ресторанный 
комплекс, туристическая дестинация. 
 
The article dedicated to analysis of prospects of wedding tourism development in Rivne 
region. It is determined that wedding tourism is a new niche in tourism and a new 
opportunity for the countries to attract a new type of tourist. The article discusses the role of 
«Tunel kokhannia Tunnel of Love» Hotel & Restaurant as a resource of domestic tourism 
development. The system of necessary measures which should be implemented for further 
wedding tourism development in Rivne region have been characterized.  
Keywords: wedding tourism, tourist market, hotel and restaurant complex, tourist destination.  

  
Весільний туризм – це концепція подорожей, коли пара молодят та їхні гості їдуть 

закордон, щоб провести весільну церемонію, проте ринок весільного туризму також включає 
проведення медового місяця, церемонії повторних шлюбів та поновлення обітниць. Весільні 
церемонії можуть бути релігійними, світськими або символічними [7]. 

Весільний туризм відіграє важливу роль для підприємств, що зайняті у сфері 
подорожей та туризму. За оцінками, щорічні витрати на весільний туризм становлять десятки 
мільярдів доларів, а очікується, що частка доходів від весільного туризму в загальній галузі 
зростатиме протягом найближчих років [7]. Зокрема, прогнозується зростання кількості 
готелів, курортів, рейсів, зупинок круїзних ліній та покращення сполучення між 
мальовничими, часто екзотичними, місцями, які молоді пари обирають для весільної 
церемонії та проведення медового місяця. Існують також екстремальні приклади 
міжнародного весільного туризму. Зокрема, нещодавно з Китаю було здійснено чартерний 
рейс до Антарктиди, де кілька пар привезли разом весільні сукні та смокінги, щоб позувати 
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для фотографій на фоні пінгвінів і полярної криги [5]. 
Для деяких країн, зокрема тих, що розвиваються, весільний туризм може бути 

основним джерелом доходу. Більше того, зростання туристичних агентств в Інтернеті 
дозволяє парам обирати весільні турпакети з урахуванням конкретного бюджету та кількості 
гостей на шлюбних урочистостях.  

Закордонних публікацій, присвячених весільному туризму, підготовлено достатньо 
багато. Так, весільний туризм на прикладі Карибського регіону розглядала Рута Відаускайте, 
у Португалії цю тему досліджувала Валентина Ходжаєва, мотивації до весільного туризму в 
Італії вивчав Джакомо Дель Чіаппа, а в Індії – П. Суклабаїдя.  

В англомовній літературі весільний туризм частіше за все визначають як «marriage 
tourism» або «destination weddings». В українській літературі зрідка ще зустрічається назва 
«шлюбний туризм». Особливості весільного туризму в Україні характеризували Ткачук І. Я., 
Яковишина М. С. та ін. [2; 3; 4; 6]. Проте ґрунтовних досліджень, присвячених аналізу розвитку 
весільного туризму в Україні та Рівненській області зокрема, опубліковано недостатньо.  

Інформаційною базою дослідження є теоретичні аспекти весільного туризму, 
висвітлені в роботах українських та зарубіжних науковців, статистичних публікаціях 
туристичних організацій, таких як Destination Wedding & Honeymoon Specialists Association, 
UNWTO та інші. 

Метою дослідження є аналіз перспектив розвитку весільного туризму у Рівненській 
області та розробка рекомендацій щодо покращення його організації.  

Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання: виявити особливості 
розвитку весільного туризму у світі та Рівненській області зокрема; провести аналіз 
концептуальних готелів для весільного туризму та розробити рекомендації щодо покращення 
розвитку весільного туризму на Рівненщині. 

У сучасному світі, що стрімко змінюється, мандрівникам потрібно набагато більше 
ніж просто комфорт і однотипні послуги. Особливо це стосується весільних турів, велике 
значення для організації яких має романтичне та по особливому красиве місце, зокрема, 
готель. Кілька років тому в готельному бізнесі з’явився новий напрямок – концептуальні 
готелі, інтер’єри яких перетворюються в цікаві арт-об’єкти. За допомогою нестандартних 
дизайнерських рішень в оформленні готелів їх господарі вирішують відразу кілька завдань. 
По-перше, оригінальний готель буде користуватися підвищеною увагою туристів, по-друге, 
помітно знижуються витрати на піар і рекламу. Господарі таких готелів продають не стільки 
зручність, скільки концепцію та враження [1].  

Популярним концептуальним готелем для організації весіль на Рівненщині є готельно-
ресторанний комплекс «Тунель кохання Tunnel of Love». Даний готель-ресторан зроблений в 
арт-стилі з додатковими послугами атрактивності за певною концепцією, яка передбачає 
організацію романтичних зустрічей, освідчень та весіль. Також у даному ресторані можна 
відпочити сім’єю. Звичайно, цей готель-ресторан в основному зорієнтований на іноземних і 
внутрішніх туристів. Нині цей заклад набув  великої популярності серед туристичних груп та 
окремих туристів, які чули про найромантичніше місце України і хочуть його побачити [3].  

Варто згадати про інтер’єр ресторану, який виконано в арт-стилі. Посеред ресторанної 
зали у підлозі розміщена частинка справжньої колії, яка накрита склом. Під склом є 
підсвітка, яка романтично доповнює  шпали і рейки, пофарбовані золотою фарбою. Колія по 
краях засипана мармуровими білими камінцями, і розміщена біля стіни із намальованим 
осіннім тунелем кохання. На вулиці навпроти готелю-ресторану побудований павільйон-
перон, призначений для проведення урочистих церемоній. Даний павільйон-перон та 
інтер’єр готелю із скляною підлогою у вигляді колії використовуються як фото зона, що 
дозволяє залучати туристів у різні пори року [3; 4]. 

Цілісний образ будь-якого концептуального готельного комплексу може бути 
розкритий за допомогою різних стильових напрямків. У кожному такому готелі до дрібниць 
продумано як архітектурно-планувальне рішення будівлі, так і оформлення холів, коридорів, 
ліфтів і кожного номера. Тут колір, освітлення, фактура оздоблювальних матеріалів, 
предмети меблів і звукове оформлення детально підібрані, гармонійно поєднуючись або, 
навпаки, контрастуючи один з одним, з метою створення задуманого художником образу. 
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Оригінальні ідеї, несподівані творчі прийоми, інноваційні архітектурні рішення від відомих 
майстрів завойовують серця все нових і нових подорожуючих [1].  

Важливим позитивним моментом в організації весіль у даному готелі-ресторані є 
можливість укласти «шлюб за добу», що є досить актуальним для іноземців та наречених з 
інших міст України, які виявлять бажання побратись у найромантичнішому місці України. 

Основними рекомендаціями щодо розвитку весільного туризму в Рівненській області є:  
1. Потужна промоція можливостей готельно-ресторанних закладів та мальовничих 
ландшафтів Рівненщини. 
2. Промоція та подальший розвиток готельно-ресторанного комплексу «Тунель кохання 
Tunnel of  Love». 
3. Покращення транспортної інфраструктури, підготовка достатньої кількості гідів, що 
володіють іноземними мовами, зокрема китайською. 
4. Створити Асоціацію весільного туризму для налагодження співпраці між різними 
суб’єктами туристичної індустрії. 
5. Розробити систему стандартів у галузі весільного туризму, що забезпечить якісний 
сервіс. 
6. Співпраця з міграційними установами для спрощення візових формальностей для 
молодят та їх гостей. 
7. Дослідження ринку весільного туризму, зокрема збір відгуків для покращення сервісу 
та розробки інноваційних турпродуктів. 
8. Розвиток та вдосконалення навичок персоналу. Організація тренінгів для працівників 
індустрії весільного туризму. Персонал, зайнятий в індустрії туризму та весілля, повинен 
бути належним чином підготовлений, зокрема володіти основами менеджменту 
гостинності в готелях і ресторанах. 
9. Розбудова інфраструктури, зокрема ремонт доріг, створення концептуальних готелів 
та ресторанів. 
10. Співпраця із авіакомпаніями та іноземними урядами для організації додаткових 
чартерних рейсів. 

Варто зазначити, що у глобальному масштабі весільний туризм набув бурхливого 

розвитку і зміг генерувати значні прибутки. Велике значення для зазначеного сегменту 

мають засоби розміщення, зокрема концептуальні готелі. Сьогодні готель – це частина 

повноцінного відпочинку туристів, джерело не тільки комфорту, але й інтелектуального, 

морального та естетичного задоволення. Успішним прикладом залучення туристів в Україну 

для організації весільних церемоній та романтичних подорожей став готельно-ресторанний 

комплекс «Тунель кохання Tunnel of Love». З метою подальшого розвитку весільного 

туризму в Україні необхідно звернути увагу на інфраструктуру, зокрема, ремонт доріг, 

створення концептуальних готелів, ресторанів тощо. 
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