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SPA – luksus 
dla zdrowia

Moda czy sposób 
na wypoczynek?

SPA zdobywa w Polsce coraz szersze grono zwolenników. W bran¿y 
hotelarskiej liczba gwiazdek świadczy o warunkach pobytu i o 
cenie, ale nie niesie takiej wartości dodanej, jak¹ daje w nazwie 
skrót SPA. Na modê wypoczynku określanym mianem SPA z 
pewności¹ wp³ywa rozwój cywilizacyjny i coraz wy¿sza wartośæ 
formy wypoczynku, która pozwala zregenerowaæ si³y, zadbaæ 
o zdrowie. Nic wiêc dziwnego, ¿e media poszukuj¹c tematu 
modnego i na czasie, poświêcaj¹ temu zjawisku coraz wiêcej 
miejsca, nakrêcaj¹c tym samym dobr¹ koniunkturê.
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Prasa w Polsce poświêca sporo miejsca definicji 
SPA. Wynika to z tego, ¿e prawdziwe ośrodki 
SPA zaczê³y powstawaæ w naszym kraju kilka 
lat temu. Mimo to oferta us³ug jest stosun-
kowo bogata. Zdaniem Paw³a Polki, dyrek-
tora portalu internetowego SPA-prestige, to 
klienci i ich rosn¹ce wymagania spowodowa³y, 
¿e oferta SPA jest ci¹gle poszerzana. Liderem 
na rynku SPA jest Austria – tamtejsze hotele i 
pensjonaty świad-
cz¹ niew¹tpliwie 
najlepsze us³ugi 
w tym zakresie. 
Wp³yw na to ma 
tradycja austria-
ckich uzdrowisk 
oraz doskona³e 
do tej dzia³alności 
warunki naturalne. 
Austriaków ścigaj¹ 
Niemcy. „Jednak 
Pawe³ Polka jest 
przekonany, ¿e 
Polska ma wszyst-
kie warunki, aby 
staæ siê jednym z 
wiod¹cych liderów 
w tej dziedzinie.” 
(Dominika Sikora, 
Polacy coraz czêś-
ciej je¿d¿¹ do SPA, 
„Gazeta Prawna”, 
30.03.2007). 
Dos³ownie SPA oznacza sanus per aqua, co 
t³umacz¹c, oznacza „zdrowie dziêki wodzie”. 
W SPA mo¿na siê zrelaksowaæ i „na³adowaæ 
baterie”. „Zabiegi oparte s¹ na preparatach 
wykorzystuj¹cych bogactwo wody morskiej, 
źródlanej oraz termalnej. Wspó³czesne SPA 
to synonim luksusu i holistycznej troski o 
samopoczucie cz³owieka, zarówno fizyczne, 
jak i psychiczne.” (DD, Wyprawa po zdrowie 
i urodê, „Dziennik Polski”, 01.06.2007).
Warto podkreśliæ, ¿e razem ze s³owem SPA 
w latach 60. pojawi³o siê s³owo „wellness”, 
które oznacza holistyczne podejście do ¿ycia. 
Filozofia ta zak³ada dba³ośæ nie tylko o wygl¹d 
zewnêtrzny, ale równie¿ o spokój wewnêtrzny 
i zdrowy sposób od¿ywiania. Zdaniem specja-
listów to odnowa duszy i cia³a w jednym.

Modny relaks
Polskie SPA zmienia siê – wci¹¿ siê rozwija. 
Kiedyś upiêksza³o g³ównie wod¹, dziś naj-
wa¿niejszy jest relaks. Równie¿ świadomośæ 
i oczekiwania Polaków, a szczególnie Polek, 
wzrastaj¹. „Najmodniejsze s¹ kierunki: medi 
SPA, day SPA, joga SPA. Musi byæ komplek-
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sowo: zabiegi na twarz, cia³o, w³osy, basen, jacuzzi, sauna, dieta, joga, 
gimnastyka, medytacja. A do tego jeszcze konie, rowery, spacery. (…) Ale 
jeśli ktoś nie mo¿e poświêciæ nawet dwóch, trzech dni na regeneracjê, 
to koniecznie powinien zajrzeæ chocia¿by na parê godzin do day SPA.” 
(Ewa Sarnowicz, SPA specjalizacja, „Twój Styl”, 01.06.2006).
Z³ośliwi twierdz¹, ¿e to nie tyle sposób na poprawienie urody czy 
wypoczynek, ile przede wszystkim uleganie kolejnej modzie. Trudno 
siê z nimi nie zgodziæ. S³owo SPA jest 
bowiem powszechnie nadu¿ywane. 
„Gdziekolwiek siê obróciæ – tam SPA. 
(…) O modzie na s³owo SPA mo¿e te¿ 
świadczyæ umieszczanie go na wielu 
kosmetykach s³u¿¹cych do zwyczajnego 
mycia. Mam w ³azience myd³o SPA, ¿el 
pod prysznic SPA, balsam do cia³a SPA 
i wiele innych normalnych środków czy-
stości czy pielêgnacji, które uatrakcyj-
niono, dodaj¹c do nazwy to magiczne 
s³ówko”. Zdaniem Ewy Ko³odziejek tak 
w³aśnie dzia³a reklama: „³apie nas, odbiorców i konsumentów na to, co 
nowe, nowoczesne, naukowe, m¹dre!” (Ewa Ko³odziejek, Nowe polskie 
s³owo, „Kurier Szczeciñski”, 13.07.2007).
W Polsce powsta³o wiele gabinetów kosmetycznych i ośrodków, które 
nadu¿ywaj¹ terminu SPA i wykorzystuj¹ je do celów biznesowych i mar-
ketingowych. Oczywiście ka¿dy chce przyci¹gn¹æ klientów. Ale jeśli dany 
ośrodek w rzeczywistości z prawdziwym SPA nie ma nic wspólnego, 
to klienta uda siê przyci¹gn¹æ tylko raz. Nawet po poszerzeniu oferty 
czy modernizacji ośrodka w³aściciel nie mo¿e liczyæ na to, ¿e rozczaro-
wany klient do niego wróci. To dośæ krótkowzroczna strategia. Klient 
SPA staje siê coraz bardziej wymagaj¹cy - rozpoznaje produkty i us³ugi 
wysokiej klasy. „SPA staje siê określeniem miêdzynarodowym, pod któ-
rym kryje siê hotel z odpowiednim wyposa¿eniem – saunami, basenami, 
k¹pieliskami parowymi, farmami urody i centrami wellness.” (Agata Her-
nik, Dobre czasy dla wellness i SPA, „Puls Biznesu”, 12.06.2007).

Czym jest SPA?
Nie ma idealnego modelu SPA czy wellness 
dla obiektów noclegowych. Nie przyjêto jed-
nej wielkości ośrodka SPA, liczby i rodzaju 
urz¹dzeñ oraz zestawu zabiegów skutecznie 
określonych dla dwóch czy trzech obiek-
tów, nawet o takiej samej liczbie pokoi i 
takim samym standardzie. Inwestycji w SPA 
jest wiele zarówno w nowych hotelach, jak 
i tych ju¿ istniej¹cych. Zdaniem Rafa³a S³o-
wika, który jest jedn¹ z osób pracuj¹cych 
nad utworzeniem Polskiego Towarzystwa 
SPA ju¿ za dwa, trzy lata nie ka¿dy obiekt 
bêdzie móg³ u¿ywaæ tego określenia. „– Dziś 
wystarczy mieæ minibasen, saunê czy kap-
su³ê, by nazwaæ siê SPA, ale my pragniemy 
to zmieniæ – mówi. – Chcemy by w ci¹gu 
dwóch, trzech lat ka¿dy obiekt chc¹cy nosiæ 
nazwê SPA spe³nia³ kryteria, którymi bêd¹ 
posiadanie basenu, minibasenu oraz minimum 
trzech zabiegów wykorzystuj¹cych wodê, tj. 
prysznic vichy, kapsu³ê wodn¹ czy bicze szko-
ckie – dodaje.” (Leszek Sadowski, Co to jest 
ośrodek SPA, „Hotelarz”, 01.10.2006).
Nie istnieje równie¿ jedyny uznawany zestaw 
urz¹dzeñ do zabiegów typu SPA. „Istnieje jed-
nak zestaw funkcji, które w ró¿nych propor-
cjach powinien uwzglêdniaæ obszar wellness i 
SPA w ka¿dym hotelu oferuj¹cym us³ugi pod 
takim has³em. I to niezale¿nie od jego loka-

lizacji, od tego, czy 
jest to hotel miejski, 
typowy hotel poby-
towy za miastem lub 
w miejscowości tury-
stycznej, hotel zdro-
jowy czy te¿ obiekt 
pa³acowy. (…) Dlatego 
wa¿ne jest sprecyzo-
wanie grupy klienta 
przysz³ego obiektu, 
a w konsekwencji 

dopasowanie formu³y proponowanego SPA 
i wellness do preferowanego przez niego 
stylu wypoczynku.” (Natasza Sallmann, Dyle-
maty i problemy inwestora SPA, „Hotelarz”, 
01.04.2007).
Nie ma tak¿e ¿adnych zasad, które katego-
ryzowa³yby obiekty SPA, jak to jest w przy-
padku nadawania obiektom hotelowym okre-
ślonej liczby gwiazdek. S¹ jednak wymogi 
dotycz¹ce świadczenia takich us³ug. Mówi¹ 
one, ¿e oko³o 20 do 25 proc. powierzchni 
u¿ytkowej obiektu świadcz¹cego us³ugi z 
zakresu SPA & Wellness powinno byæ prze-
znaczone na szeroko pojêt¹ regeneracjê.

Tytuły prasowe podejmujące najczęściej 
tematykę SPA

Źród³o: Media Navigator, dane za okres 06.2006 do 07.2007
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Dlatego trudno jest jednoznacznie stwier-
dziæ, ile jest w Polsce takich obiektów. Sza-
cuje siê, ¿e oko³o stu. Ich liczba jednak wci¹¿ 
rośnie. „Wśród nich znajduj¹ siê 
zarówno ma³e pensjonaty, jak i 
piêciogwiazdkowe hotele. Zazwy-
czaj s¹ one zlokalizowane w miej-
scowościach uzdrowiskowych, 
atrakcyjnych turystycznie. To 
dzia³a na klientów – piêkna przy-
roda wzmacnia terapeutyczn¹ moc 
zabiegów SPA.” (DD, Wyprawa po 
zdrowie i urodê, „Dziennik Polski”, 
23.06.2007).
Na ośrodki SPA przerabiane s¹ równie¿ stare 
obiekty. Dobrym przyk³adem s¹ tu Zak³ady 
K¹pielowe we Wroc³awiu. „Po wojnie obiekt 
zacz¹³ niszczeæ. Przez lata inwestowano tylko 
w niezbêdne remonty, a czêśæ pomiesz-
czeñ zamkniêto. Niedawno stworzono tam 
od podstaw nowoczesny oddzia³ balneolo-
gii, czyli dziedziny medycyny zajmuj¹cej siê 
badaniem w³aściwości leczniczych wód pod-
ziemnych i borowin oraz zastosowaniem ich 
w lecznictwie. Obecnie wroc³awski basen 
jest centrum SPA z prawdziwego zdarzenia.” 
(autor nieznany, Luksusowe k¹piele jak za 
dawnych lat, „Gazeta Wyborcza - Opole”, 
14.07.2007).

Wabik na klientów…
„Określenie „sanus per aqua” znali ju¿ staro-
¿ytni Rzymianie. Odprê¿ali siê i dbali o dobr¹ 
kondycjê, spêdzaj¹c czas w ³aźniach. Jednak 
to wspó³czesnośæ przynios³a SPA prawdziw¹ 
popularnośæ. Obecnie hotel, w którym nie 
mo¿na korzystaæ z sauny, masa¿u wodnego 
czy wodnych zabiegów pielêgnacyjnych nie 
mo¿e pretendowaæ do grona dobrych i luk-
susowych. Wiêkszośæ obiektów w odpowiedzi 
na oczekiwania rynku ma w ofercie tak zwane 
weekendy SPA.” (KAK, Moda na SPA, „Echo 
dnia”, 14.03.2007). 
Potwierdza to Krzysztof Milski, prezes Polskiej 
Izby Hotelarstwa. Jego zdaniem „proponowa-
nie gościom hotelowym us³ug SPA wpisuje siê 
w trend uatrakcyjniania obiektu (…). – Chcemy 
p³awiæ naszych gości w luksusie, temu w³aśnie 
s³u¿¹ tak zwane us³ugi dodatkowe. By sprostaæ 
oczekiwaniom, trzeba oferowaæ to, czego gośæ 
nie ma na co dzieñ. Jeśli przyjecha³ z zat³o-
czonego miasta, proponujemy wypoczynek na 
³onie natury albo hotel w zabytkowym zamku, 
z jego histori¹ i legendami. W ca³ej Europie 
panuj¹ takie trendy, by coraz wiêcej odpoczy-
waæ, pojawiaj¹ siê opinie, ¿e niezdrowo jest 
codziennie pracowaæ do późna.” (Agata Her-
nik, „Puls Biznesu”, 12.06.2007). 

Rosn¹ce wymagania klientów sprawi³y, ¿e obiekt turystyczny, w którym 
nie ma mo¿liwości skorzystania z masa¿u lub basenu jest ma³o atrak-
cyjny marketingowo. Oznacza to równie¿ straty finansowe. Filozofia 

SPA spad³a wiêc polskim 
hotelarzom z nieba. „Ci, 
którzy prowadz¹ obiekty w 
miejscach zlokalizowanych z 
dala od aglomeracji miejskich 
do tej pory zarabiaæ mogli 
tylko w sezonie turystycz-
nym. Teraz, dziêki wyposa-
¿eniu i oferowaniu zabiegów 
typu SPA maj¹ szansê przy-

ci¹gn¹æ klientów przez ca³y rok.” (Wojciech Potalski, Hotele wychodz¹ 
na prost¹, „Forbes”, 01.03.2007).

…i świetny biznes
W opinii analityków centra SPA generuj¹ dla hotelu najwiêksze tu¿ 
po us³ugach noclegowych przychody. Irena Eris zainwestowa³a w dwa 
takie ośrodki. „W wy¿szy standard hoteli chce tak¿e inwestowaæ nale-
¿¹ca do KGHM spó³ka Interferie. Jako zarz¹dzaj¹ca obiektami nale¿¹-
cymi do miedziowego potentata zamierza wzbogaciæ ofertê ośrodków 

Tylko dla bogatych?

Jak wynika z raportu przeprowadzonego przez Acxiom Polska i Radio 
PiN 102F, na us³ugi proponowane przez farmy piêkności mog¹ sobie 
pozwoliæ tylko Polacy o lepszym statusie materialnym i finansowym 
– ponad 60 proc. klientów SPA zarabia wiêcej ni¿ 2200 z³, co trzecia 
osoba przeznacza na cotygodniowe zakupy kwoty wy¿sze ni¿ 250 
z³ oraz spêdza wakacje w Europie, a 10 proc. podró¿uje tak¿e poza 
nasz kontynent. Ponad 40 proc. korzystaj¹cych z us³ug SPA mieszka 
w du¿ych miastach o liczbie ludności przekraczaj¹cej 100 tys. miesz-
kañców i posiada zwykle w³asne mieszkania lub domy.
Okazuje siê, ¿e bardziej o zdrowie i wygl¹d dbaj¹ pracownicy biurowi 
- si³ownie i sauny odwiedza co trzeci pracownik tej grupy, natomiast 
wśród korzystaj¹cych z us³ug gabinetów SPA ponad 40 proc. stanowi¹ 
osoby zajmuj¹ce wy¿sze pozycje zawodowe (kierownicy/dyrektorzy/
prywatni przedsiêbiorcy/wolne zawody).
Źród³o: Acxiom Polska

Zabiegi oferowane w ramach SPA

Źród³o: Media Navigator, dane za okres 06.2006 do 07.2007
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o SPA (…), nastawiaj¹c siê na bogatszych klientów.” (Andrzej Laskow-
ski, „Gazeta Finansowa”, 18.05.2007). 
Równie¿ najbogatsza Polka Gra¿yna Kulczyk przymierza siê do takiej 
inwestycji – planuje budowê nowoczesnego ośrodka w Polanicy. Jej 
decyzja po raz kolejny potwierdza fakt, ¿e najpopularniejsza w kraju 
bizneswoman doskonale wyczuwa trendy panuj¹ce na rynku. Jednym 
z nich jest boom na SPA.
Zdaniem Zbigniewa Bugaja z Instytutu Rynku Hotelarskiego SPA jest 
obecnie tak¹ sam¹ norm¹, jak kiedyś sala konferencyjna. „Zdaniem spe-
cjalistów z bran¿y hotelarskiej boom na SPA wpisuje siê w hotelow¹ 
hiperkoniunkturê, jaka ma potrwaæ w Polsce jeszcze przez przynaj-
mniej dwie dekady.” (Jaros³aw Ka³ucki, Moda na luksus w SPA, „Rzecz-
pospolita”, 30.06.2007). Przy konstruowaniu ofert SPA inwestorzy 
bior¹ coraz czêściej pod uwagê dwie grupy odbiorców – klienta indy-

widualnego i biznesowego. Uczestnicy organi-
zowanych konferencji i kongresów w przerwie 
w dniu szkoleniowym bardzo czêsto szukaj¹ 
ekspresowych zabiegów od¿ywczych, które 
pomog¹ im zregenerowaæ si³y po wyczerpu-
j¹cych zajêciach. „Nasza oferta zosta³a tak 
dobrana, by klient znalaz³ u nas pe³ny zakres 
zabiegów, jakie oferuje ekskluzywny ośrodek 
SPA, oraz coś co bêdzie Instytut w Magella-
nie wyró¿nia³o – mówi Justyna Galikowska, 
kierownik marketingu i sprzeda¿y Centrum 
Kongresowo-Szkoleniowego Magellan.” (autor 
nieznany, Us³ugi SPA coraz bardziej popu-
larne, „Gazeta Prawna”, 30.11.2006).
Rozwój obiektów SPA wp³ywa obecnie na 
powstanie nowego segmentu na rynku us³ug. 
Popularnośæ zabiegów SPA rośnie tak szybko, 
¿e nawet uczelnie tworz¹ coraz bardziej 
zró¿nicowane specjalności, daj¹c absolwen-
tom okazjê do zdobywania nowych umiejêt-
ności, a nawet zawodu. Kierunki zwi¹zane z 
kszta³ceniem kadr dla uzdrowisk zdobywaj¹ 
wśród m³odych ludzi coraz wiêksze grono 
zwolenników. 
Nowoczesne ośrodki SPA mog¹ stanowiæ 
zagro¿enie dla tradycyjnych polskich uzdro-
wisk, które niekoniecznie maj¹ pieni¹dze na 
inwestycje i remonty. Klienci, coraz czêściej 
stoj¹c przed wyborem sanatorium czy SPA, 
decyduj¹ siê na to drugie, choæ du¿a czêśæ 
takich obiektów powstaje z dala od źróde³ 
wód leczniczych. Nie wszyscy jednak podzie-
laj¹ to zdanie. „– Szans¹ dla naszych uzdrowisk 
jest rozwój us³ug SPA – potwierdza Jan Golba, 
wiceburmistrz Szczawnicy, prezes Stowarzy-
szenia Gmin Uzdrowiskowych. – O ile do 
niedawna turystyka by³a uzupe³nieniem lecz-
nictwa uzdrowiskowego, to obecnie klasyczne 
lecznictwo balneologiczne i klimatyczne staje 
siê coraz czêściej dodatkiem do oferty tury-
styki, w tym leczniczej.” (Piotr Stefaniak, 
Sanatoria jad¹ do SPA, „Manager Magazin”, 
01.04.2007). 

Nie tylko dla kobiet
W zesz³ym roku Acxiom Polska i Radio PiN 
102F opracowa³o raport o Polakach dba-
j¹cych o piêkny wygl¹d i dobr¹ kondycjê. 
Sprawdzono, kto korzysta z dobrodziejstw 
oferowanych przez polskie farmy piêkności. 
Nikogo nie zdziwi fakt, ¿e g³ównymi klientami 
SPA s¹ kobiety, które jednocześnie korzystaj¹ 
z us³ug gabinetów kosmetycznych i solariów. 
Nie oznacza to jednak, ¿e panowie zaniedbuj¹ 
swój wygl¹d i zdrowie. Wyniki badania poka-
zuj¹, ¿e co czwarty klient SPA to mê¿czyzna!
Choæ w naszych panach wci¹¿ jest zbyt ma³o 
świadomości i wewnêtrznej potrzeby pielêgna-

Najczęściej powtarzające się słowa 
w tekstach o SPA

Źród³o: Media Navigator, dane za okres 06.2006 do 07.2007

Miejscowości, w których jest więcej niż 100 
miejsc w hotelach SPA

Źród³o: Jaros³aw Ka³ucki, Moda na luksus w spa, „Rzeczpospolita”, 30.06.2007
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cji twarzy i cia³a, mê¿czyźni to świetna grupa 
docelowa. Przekonanie, ¿e dbanie o siebie nie 
jest mêskie i uw³acza mêskości odchodzi w 
niepamiêæ. Wbrew pozorom mê¿czyźni lubi¹ 
dobrze wygl¹daæ, poniewa¿ zdrowy wygl¹d 
pomaga w karierze. Jak wynika z badañ prze-
prowadzonych przez Acxiom, panowie, 
jeśli ju¿ chc¹ zadbaæ o swój wygl¹d, 
wybieraj¹ raczej salony fitness/si³ow-
nie, sauny oraz gabinety masa¿u. Pra-
cownicy bran¿y hotelarskiej przyznaj¹, 
¿e jeszcze kilka lat temu mê¿czyźni na 
propozycjê maseczki oczyszczaj¹cej 
twarz czy zabiegu kosmetycznego na 
cia³o oburzali siê. „Dzisiaj coraz czêś-
ciej dopytuj¹ siê o zabieg ujêdrniaj¹cy cia³o 
lub maseczkê od¿ywcz¹ z alg – opowiada 
Justyna Kopiñska z salonu odnowy biologicz-
nej.” (Edyta Kochlewska, Facet w SPA, „Świat 
Hoteli”, 01.08.2006). Potwierdza to Matthew 
Wiant, odpowiedzialny za nowe koncepty i 
SPA w sieci Starwood: „Dotychczas by³a to 
oferta dla dam, które umilaj¹ sobie w ten spo-
sób dzieñ. Teraz sta³o siê sk³adnikiem zdro-
wego trybu ¿ycia.” (EK, Biznesmen w SPA, 
„Świat Hoteli”, 01.10.2006).
Ośrodkami odnowy biologicznej s¹ szczegól-
nie zainteresowane osoby w wieku pomiêdzy 

30 a 40 rokiem ¿ycia, choæ i m³odsze panie (18-24 lat) chêtnie do nich 
zagl¹daj¹. Ogólnie bardziej wyczulone na punkcie swojego wygl¹du 
s¹ osoby legitymuj¹ce siê wy¿szym wykszta³ceniem, które czêściej 
ni¿ inni Polacy korzystaj¹ z oferty SPA, sauny, gabinetów kosmetycz-
nych, salonów masa¿y czy klubów fitness. Polacy wybieraj¹ miejsca w 
atrakcyjnych turystycznie miastach i regionach – spêdzaj¹ w ośrod-

kach SPA tydzieñ lub 
weekend. „Dla zabiega-
nych rozwi¹zaniem jest 
tzw. day SPA – miejskie 
farmy piêkności, do 
których mo¿na wpaśæ 
w przerwie w pracy. 
Anna Mañkowska, spe-
cjalista ds. marketingu, 

przyznaje, ¿e zabiegi w hotelowym SPA s¹ wśród gości coraz popu-
larniejsze. – Dbaæ o siebie chc¹ ju¿ nie tylko kobiety, ale i coraz czêś-
ciej mê¿czyźni – ocenia.” (AIG, Weekend nie tylko dla panny m³odej, 
„Rzeczpospolita – Warszawa”, 29.06.2007).

Jak wynika z przeprowadzonej analizy prasowej, pierwsze skojarzenie 
ze SPA to „luksus”. Nic wiêc dziwnego, ¿e temat ten jest modny i 
chêtnie poruszany przez media. Luksus - dla wielu nieosi¹galny, zatem 
wzbudzaj¹cy szczególn¹ ciekawośæ. Odbiorcami artyku³ów czy repor-
ta¿y poświêconych SPA s¹ osoby aspiruj¹ce do ¿ycia w luksusie – jak 
³atwo siê domyśliæ, nie jest to ma³a grupa.

Maciej Dominiak 

Alicja Bykowska, dyrektor zarz¹dzaj¹cy 

Media Navigator 

Problematyka SPA w przekazie prasowym jest wyraźnie 
widoczna, mo¿na wrêcz mówiæ o entuzjastycznym jej przy-
jêciu. Temat ten dominuje zw³aszcza w prasie specjalistycz-
nej, g³ównie tej poświêconej bran¿y hotelarskiej oraz w 
tytu³ach kobiecych, jednak zauwa¿alna jest tak¿e obecnośæ 
w mediach typowo regionalnych. Sfera zabiegów kosme-
tycznych, do jakich SPA zdecydowanie siê zalicza niejako z 
definicji ³¹czona jest z kobietami. Byæ mo¿e z tego powodu 
rzadziej wskazuje siê na popularnośæ SPA wśród kobiet – 
traktuje siê to jako oczywistośæ, a z du¿¹ uwag¹ przygl¹da 
siê rosn¹cej popularności tej oferty wśród mêskiej czêści 
klienteli. Artyku³y czêsto traktuj¹ SPA jako alternatywê 
wypoczynkow¹ zarówno dla kobiet, jak i mê¿czyzn. Szcze-
gólnie zaznacza siê oprócz tego wyraźny sposób prezenta-
cji SPA jako oferty „zamiast” dotychczasowych form spê-
dzania urlopu czy po prostu czasu wolnego. Wskazuje siê 
na popularnośæ nowej formy turystyki, jak¹ jest turystyka 
zdrowotna, powoli wypieraj¹ca tradycyjne formy biernego 
spêdzania wolnego czasu. Nie ulega jednak w¹tpliwości, ¿e 
jest to forma – przynajmniej na razie – zarezerwowana dla 
klientów z bardziej zasobnym portfelem. Co znamienne, 
wśród terminów najczêściej ³¹czonych ze SPA na pierw-
szy plan nie wybija siê „zdrowie” czy „uroda”, ale przede 
wszystkim „luksus”. Tym niemniej, jak podkreślaj¹ to rów-
nie¿ eksperci z bran¿y hotelarskiej, rynek SPA rozwija 
siê nie tyle dynamicznie, co wrêcz drapie¿nie, agresyw-

nie. Z tego te¿ wzglêdu 
zauwa¿alna jest „inwa-
zja” oferty SPA równie¿ 
w mediach mniej elitar-
nych, gdzie przedsta-
wiana jest nie jako np. 
znakomity relaks pod-
czas konferencji czy 
spotkañ biznesowych 
na wysokim szczeblu, 
ale jako odpoczynek 
od rodziny, stresuj¹cej 
pracy czy domowych 
obowi¹zków. Du¿o miej-
sca media poświêcaj¹ 
tak¿e samym ośrodkom SPA. Najczêściej s¹ to hotele, 
których w³aściciele inwestuj¹ w odpowiedni sprzêt, stara-
j¹c siê jednocześnie dorównaæ rynkowym trendom. Z tego 
wzglêdu zaznacza siê swoisty niepokój dotycz¹cy wyrazi-
stości samego terminu. Prasa specjalistyczna, przygl¹daj¹c 
siê boomowi na SPA, podkreśla zarazem, ¿e termin ten jest 
coraz czêściej u¿ywany niezupe³nie zgodnie z jego pierwot-
nym znaczeniem. Nawo³uje tak¿e do określenia jego jed-
noznacznych ram. Mimo to nie ulega w¹tpliwości, ¿e temat 
popularności SPA podejmowany jest chêtnie, przedstawia 
siê go w aurze ciekawej nowości, odmiany, a forma arty-
ku³ów w ci¹gu kilku miesiêcy niezmiennie pozostaje bardzo 
zachêcaj¹ca.
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Nowoczesne ośrodki SPA 

mogą stanowić zagrożenie 

dla tradycyjnych polskich 

uzdrowisk


