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ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ — В ШИРОКОМУ СЕНСІ 

ОДИН З ВИДІВ ТУРИСТИЧНОГО ВІДПОЧИНКУ, В ТІЙ ЧИ 

ІНШІЙ МІРІ ПОВ'ЯЗАНИЙ З РИЗИКОМ. 



ВИДИ ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 
 Активні види відпочинку завойовують все більшу 

популярність серед простих туристів. Екстремальний 
туризм ділитися на ряд видів: повітряний, наземний, 
водний, гірський і екзотичний. 



ПАРАГЛАЙДІН (ПОЛІТ НА ПАРАПЛАНІ) - ЦЕ ВІДНОСНО МОЛОДИЙ ВИД 

ЕКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМУ, ОДНАК ЦЕ НЕ ВПЛИВАЄ НА ЙОГО ПОПУЛЯРНІСТЬ. 

ПАРАГЛАЙДІНГ - ВІДМІННА МОЖЛИВІСТЬ ПОГЛЯНУТИ НА ЗЕМЛЮ З ВИСОТИ 

ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ. 

 

КЛАСИЧНИЙ ПАРАШУТИЗМ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ДВІ ВПРАВИ. ПЕРШЕ - СТРИБКИ 

НА ТОЧНІСТЬ ПРИЗЕМЛЕННЯ. ДРУГА ВПРАВА - КОМПЛЕКС ФІГУР У ВІЛЬНОМУ 

ПАДІННІ. 
ГРУПОВА АКРОБАТИКАМАЄ НА МЕТІ ПОБУДОВИ МАКСИМАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ РІЗНИХ 

ФІГУР КОМАНДОЮ З ДЕКІЛЬКОХ ПАРАШУТИСТІВ 



  
Пішохідні мандрівки включають в себе пересування групи з пункту 
А в пункт Б за певний проміжок часу, і подолання перешкод 

 Кінні подорожі. Передбачають тривале знаходження в сідлі і 
подолання важких ділянок подорожі, представлених вузькими 
стежками. 

 Вело прогулянки найбільш важкий з наземних видів. Даний тур 
складає подолання не менше 500 км. До яких входять як рівнини, 
так і гірські височини. 



 X гонки - це коли екстремальні туристи настільки добре і 
універсально підготовлені, що можуть лізти на скелі, 
скакати на коні, сплавлятися на каяку або плоту по 
порогах, нестися по горах на велосипеді і спускатися по 
мотузках під водоспадом. 

 Дайвінг - це підводне плавання зі спеціальним 
спорядженням.  

 Вейкбординг є комбінацією водних лиж, сноуборду, 
скейта і серфінгу. Катер буксирує рейдера, що стоїть на 
короткій, широкій дошці. Рухаючись на швидкості 30 - 
40 км / год з додатковим баластом на борту, катер 
залишає за собою хвилю, яку рейдер використовує як 
трамплін. 

 Віндсерфінг - різновид парусного спорту; гонки на 
спеціальній овальної дошці з вуглепластика з шорсткою 
поверхнею для стійкості, з плавниками стабілізаторами 
на нижній площині і невеликим вітрилом, що кріпиться 
до дошки. 

 





 Серфінг - те ж саме, тільки без вітрила. Власне, віндсерфінг і відбувся від 
серфінгу. При хорошому вітрі можна розвивати швидкість більш 10 - 12 м. 

 Рафтинг - це захоплюючий спуск по гірській річці на каное або спеціальних 
плотах. Рафтинг - один з найбільш відвідуваних турів, абсолютно безпечний 
навіть для юних туристів 

 Альпінізм - вид спорту та активного відпочинку, що виник в Альпах, який має 
на меті сходження на вершини гір з наступним спуском по шляху підйому або 
іншим шляхом. Сьогодні альпінізм являє собою цілу індустрію, яка рівномірно 
розвивається і популяризується. 

 



 Кайтсерфінг - вид екстремального туризму основою, якого 
є рух по поверхні під дією сили тяги, що розвивається 
утримуваним і керованим повітряним змієм (кайтом). 
Займатися кайтсерфінгом можна як у горах, так і на 
рівнинній місцевості, обов'язковою умовою є вітер.Можна 
навіть кататися по будь-яких полях, як завгодно плоским 
або горбистим.Кайт дозволяє розвивати швидкість, що 
перевершує швидкість вітру більш ніж у два рази. 

 

 Джайлоо туризм - один з видів екзотичного 
екстремального відпочинку - життя в первісному племені з 
усіма принадами кочового побуту. Пропонується сон 
прямо на підлозі юрти чабана, поруч з димом вогнища, 
свіжа баранина і кумис, а також верхові прогулянки в 
горах і на пасовищах. Прекрасна можливість відпочити від 
великого міста. 

 





РОЗГЛЯНУВШИ ЕКСТРЕМАЛЬНІ ВИДИ ТУРИЗМУ ТА 

ТУРИЗМ В ЦІЛОМУ МОЖНА ЗРОБИТИ ВИСНОВОК, ЩО 

БУДЬ-ЯКИЙ ВИД ТУРИЗМУ НЕСЕ В СОБІ ЕКСТРИМ. 

ПЕРЕСУВАЄТЕСЯ ВИ НА ПЕВНОМУ ТРАНСПОРТІ АБО 

ПІШКИ, ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ В 

БУДЬ- ЯКОМУ  ВИПАДКУ. 

 

 

 

   

 


