Konferencia turizmus –
A rendezvény sikere közös érdekünk!
Ha konferencia turizmus, akkor Vas megye!
Hogy miért? A megye több pontján áll rendelkezésre felkészült, rutinos
lebonyolítást biztosító turisztikai szolgáltató. A megye területén sok olyan
turisztikai szolgáltatót találunk, aki nagy kapacitású szállodával,
konferencia helyszínnel, s nem utolsó sorban egyéb program
lehetőségekkel várja konferencia, kongresszus szervező szakmai és üzleti
partnereit. Vas megye rengeteg fél napos, pár órás kikapcsolódási,
szórakozási lehetőséggel rendelkezik. A sok zöld terület, erdő,
arborétumok, kastélyok, várak és fürdők egész sora gondoskodik a
szakmai részt kiegészítő szabadidős program lehetőségekről. Mindig
felmerült a kérdés: "Na jó, de mit csináljunk a szakmai rész után?" Itt
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programokat, amelyek a kikapcsolódást, a konferencia helyszínről való
tartalmasak és élmény dús kimozdulást biztosítanak. Az ajánlott
helyszínek különböző hangulatokat ígérnek. Sárvár kisvárosa a fürdőt, a
várat és a környező kastélyokat ajánlja.

Szombathely nagyvárosa belvárosi sétákat, múzeumokat, műemlékeket és
könnyed sportolást ajánl. A Szeleste-i és az Új-Ebergényi kastély a
háborítatlan vidéki romantika hangulatát ígérik. Az őrségi, őrimagyarósdi
helyszín pedig igazi kuriózumot jelent a bátrabb, vállalkozó szellemű
csapatoknak. Szentgotthárd igényes konferencia hotelje és a közeli fürdő,
valamint a Őrség igazi minőségi program helyszín.
A régió kiemelt turisztikai vonzerejét gyógyfürdői adják. A fürdők
látogatása és az ott kapható egészséggel, szépséggel kapcsolatos
szolgáltatások széles választéka, könnyen elérhető és minőségi
kikapcsolódást fognak jelenteni a résztevők számára. Célunk, hogy
együttműködésünk révén a rendezvény szakmai sikerén túl, a
résztevők egy jó élménnyel, feltöltődve távozzanak tőlünk. A siker
közös érdekünk!

Ha partnerei külföldről érkeznek, hamar a Vas megyei régióba érhetnek
az országon belül. A Budapesttől mindössze 200 kilométeres táv nagy
része autópályán tehető meg, és máris eléri nyugati magyar határterületet,
mely festő szépségű, hamisítatlan vidéki hangulatú, ugyanakkor
professzionális turisztikai kínálattal rendelkezik. A bécsi reptér felől
közelítve mindössze 110 kilométer a táv, melynek fele autópályás
útszakasz. A nyugat magyarországi régió nagy erőssége, a jól kiépült, jó
minőségű vasúti hálózat. Vegyék igénybe a kényelmes, gyors megoldást,
mely nem csak költségkímélő, de ökológiailag is a legfenntarthatóbb
közlekedési forma.
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Egész évben, de jellemzően a
nyári időszak a szabadságolások és az üzleti év menete miatt kiesik, csakúgy, mint az év végi,
ünnepek körüli időszak. Ennek folyományaként szerencsésnek tekinthető, hogy a régióban
jellemző turisztikai főszezonokon kívülre esik e csomag fő időintervalluma. Így a szállodák,
konferencia helyszínek kapacitása javarészt rendelkezésre fog állni.
CSOMAG IDŐTARTAMA: A konferenciák jellemzően pár naposak, azaz három nap, két
éjszaka. A tréningek, továbbképzések időtartama általában ennél hosszabb, háromtól hét napig
terjedően.

Ajánlatok:
Sárváron a gyógy-turizmus miatt több nagy szálloda, szállodalánc hotelje megtalálható, melyek
konferencia profillal is rendelkeznek. Ezek: Danubius Health Spa Resort Sárvár, Park Inn by
Radisson Sárvár Resort and Spa, Vitalmed Hotel, Hotel Spirit. E nagy kapacitású, magas
minőséget kínáló konferencia helyszínek a magasabb ár kategóriát és kínálati színvonalat előnyben
részesítő cégek számára ajánlottak. E helyszíneken akár több száz fős konferenciákat is
könnyedén lebonyolíthatunk a tapasztalt és felkészült háttér személyzet hathatós segítségével. A
településen kis területen sok kikapcsolódási lehetőséget és látványosságot találunk. A szállodák
közvetlen közelében található a gyógyfürdő és a hozzá tartozó vízi csúszda és élmény park,
mellette a kalandpark és a csónakázó tó, a horgásztó, az arborétum, a vár és múzeuma, és a közeli
sitkei kastélyszálló.
Park Inn by Radisson Sarvar Resort és Spa (Sárvár, Vadkert u. 4.) A híres sárvári gyógyfürdő
közvetlen közelében fekvő hotel, modern megjelenésével, professzionális szolgáltatásával és
magas minőségű szálláskomfortjával ideális konferencia és rendezvény helyszín, mely
üzletfeleinek legmagasabb elvárásainak meg fog felelni. Kapacitása 482 fő. Háromszáz fős
nagyterme és további három kisebb terme jól felszerelt helyszíne lehet rendezvényének. Catering
kínálat adott. A szállodában az étkezés és a szállás és a konferencia lebonyolítása egyaránt
lehetséges, így teljes körű szolgáltatással maximális kényelmet tud biztosítani a szakmai és
szabadidős tevékenységhez egyaránt.
Danubius Health Spa Resoprt Sárvár**** (Sárvár, Rákóczi F. u. 1.) A 136 kétágyas szobával
rendelkező szálloda kapacitása 272 fő. A szálloda a város szívében, a Nádasdy vár és az
Arborétum közvetlen közelében fekszik. Kilenc hektáros park veszi körül. Nádor étterme a haza
és a nemzetközi konyha remekeit kínálja. A szálloda különlegessége, hogy saját termál forrással
rendelkezik. A gyógyvíz sok egészségügyi panaszt enyhít, de jótékonyan hat a stressz oldására is.

A Sárvártól mindössze pár kilométerre fekvő Sitke település kiemelkedő jelentőségű épülete a
kastélyfogadó. (Sitke, József Attila u. 1.) Az épület múltja a 13. századig nyúlik vissza. Vár állott itt
ekkoriban, melyet a Felső Büki Nagy család barokk stílusú kastéllyá építtetett át. Mai formáját a
19. század derekán nyerte el. Az épület sugározza ma is a történelmi hangulatot. Fekvése ideális.
Közelében több fürdő is található: Sárvár, Mesteri, Borgáta a közelben van, de Bükfürdő sincs
messze innen. Külső medencéje helyben is nyújt vízi élményeket. Szálláskapacitása 48 fő. Saját
étterme a földszint boltíves helyiségeiben található. Nagyterme 80-100 fő befogadására alkalmas.
A kastélyt nyugodt körülményeket biztosít a rendezvény lebonyolításához.
A Vasszécsenyi, Új-Ebergény-i olyan helyszínt kínál, ahol a konferencia résztvevői elszeparáltan
a külvilág zajától és külső hatásaitól függetlenül végezhetik elmélyült szakmai munkájukat és azt
követő közös kikapcsolódást. A kastély épület önmagában is szép és méltó környezetet biztosít a
konferenciák számára. Kapacitása közepes, 50 fő körüli létszámmal. Kiegészítő programként a
környék kastélyai ajánlhatóak, melyek rövid buszos kirándulással megtekinthetőek.
Festetics kastélyszálló, Zsuzsanna Hotel. (Szeleste, Arany J. u. 37.) A Szeleste-i kastélyszálló egy
kis ékszerdobozként áll a kis település határában, az erdős terület, arborétum közepén. Az épület
megjelenésében reprezentatív. Kapacitása 78 fő, kis létszámú rendezvények, céges események,
képzések lebonyolítására alkalmas. Tíz kétágyas szobája és 16 lakosztálya várja a vendégeket.
Három konferencia terme közül a legnagyobb 250 fő befogadására is alkalmas. (Ha a rendezvény
létszáma ezt meghaladja, a szálló kapacitásán túli vendégek a közeli Szombathelyen is
elszállásolhatóak). Kisebb konferencia termei 40 és 70 fősek. A kastély a városok zajától távol,
nyugodt környezetben áll, mely elmélyült szakmai munkát tesz lehetővé. Az arborétum és a
kastélyhoz tartozó kis gyógyfürdő gondoskodik a résztvevők szórakoztatásáról. Kül-és beltéri
medence egyaránt rendelkezésre áll. A kastély éttermének konyhája a hagyományos gasztronómia
remekeit kínálja. 300 fő részére állófogadás megtartására is van lehetőség. Itt nem a nagy

szállodák megszokott ritmusában és hangulatában telik az idő, hanem a századforduló
emberléptékű világában találjuk magunkat.
Szombathely, mint konferencia helyszín a városi környezetet keresők számára lehet megoldás,
ahol alapvetően közepes árkategóriájú és befogadó képességű konferenciák lebonyolítására nyílik
lehetőség.
A Martineum Felnőttképző Akadémián a kevésbé magas árfekvésű rendezvény lebonyolítására
van lehetőség. A szálláskapacitás 63 fő. (A közelben több szállás lehetőség áll rendelkezésre) Az
intézmény rutinosan kezeli a csoportos rendezvényeket, mivel oktatási profillal is rendelkezik.
Nagyterme 150 fő befogadására képes, szeminárium terme további 30 befogadására képes. A
reggelit adott, csoportok számára az ebédet és a vacsorát is tudják biztosítani egyezetés szerint.
Az intézmény a város csendes pontján fekszik, parkjában érdekes római leletrekonstrukciók
között tehetünk pihentető sétát. A környéken több, másik konferenciahelyszín is megtalálható.
Ilyen a Hotel Claudius is, mely a város legnagyobb kapacitású szállodája. Közepes árkategóriában
kínál nagy létszámú konferencia lebonyolítására lehetőséget. Szálláskapacitása 222 fő. 82 standard
szoba, 6 Business apartman, 3 bio-szoba, 1 mozgáskorlátozott szoba és két családi apartman áll
rendelkezésre. Felszerelt konferencia termeinek kapacitása: Nagy terme 250 fős, kisebb termei 45,
25, 10 főt tudnak befogadni a rendezvény során. A szálloda 150 fő befogadására képes
étteremmel is rendelkezik. Az épülethez hatalmas parkoló kapcsolódik. Szomszédságában uszoda
és sok parkos zöldterület terül el. Szobáiból a Csónakázó-tó nyugodt víztükrében
gyönyörködhetünk. A Park Hotel Pelikán**** (Deák Ferenc u. 5.) magasabb árkategóriában 100
fős konferencia megtartására kínál lehetőséget, belvárosi környezetben, klasszikus vonalvezetésű
igényes szálloda épületben. Étterme, a Villa Pelikán, 2006-ban és 2007-ben az ország 11 legjobb
étterme közé került. Szálláskapacitása 80 fő. A szálloda szomszédságában, a parkban található a
Savaria Múzeum, mely kitűnő kiegészítő programot nyújthat széles körű kiállítási anyagával.

Szombathely belvárosa és főtere rövid sétával elérhető a patak parti gyalogos és kerékpár úton.
Szombathelytől a kitűnő gyógyvízzel rendelkező Büki gyógyfürdő mindössze 20 kilométer.
Fakultatív programként érdemes ellátogatni a télen nyáron, külső és belső medencékkel egyaránt
működő fürdőbe.
A Csónakázó-tó partján található Tó Vendéglő rendezvény központban 400 fős konferencia
terem gondoskodik a nagy létszámú rendezvények lebonyolításáról. Az intézményben étterem is
működik.
Az Őrségben kisebb kapacitású szállások és termek állnak csak rendelkezésre üzleti célú
rendezvények lebonyolítására, a táji és települési szerkezet okán. Aki az elmélyült szakmai munka
mellett egy pihentető, egészséges környezetre és pár napra vágyik, annak ez kitűnő helyszín.
Őrimagyarósdon az Őri Vendégház ad lehetőséget szakmai jellegű rendezvény lebonyolítására. A
vendéglátó egység központi épületében 50-70 fő befogadására alkalmas tér áll rendelkezésre. A
szállás pedig a központi épület körüli, saját fenntartású apartmanjaikban megoldható. Kapacitása
64 fő. (Téli nyitva tartása eddig folyamatos volt)
Az Őrség másik lehetősége a Szalafői Bakter fogadó, ahol 52 fő elhelyezése lehetséges. A régen
gatter üzemként működő központi épületrészben van lehetőség a rendezvény lebonyolítására.
Program lehetőségként az Őrség számos látványossága ajánlott: Szalafői pityerszer, Harangláb,
Vadása-tó, Körmendi kastély, Szentgotthárdi műemlék együttes és Szentgotthárd fürdője. A
közeli Szlovénia látnivalóit is érdemes akár egy egész napos kirándulássá formálni.
Magyarszombatfán, a Szlovén határtól pár kilométerre fekvő településen található a Ginti Panzió.
A panzió szállás kapacitása 53 fő. Étterme 60 főt képes kiszolgálni egyszerre. Az Őrség és a
szomszédos Szlovénia rengeteg látnivalóval és kirándulási lehetőséggel rendelkezik.

Szentgotthárd csendes kisváros a határ közelében. A legnyugatibb fekvésű város
Magyarországon. Belvárosának éke a barokk stílusú Nagyboldogasszony templom és monostor, a
volt ciszterci apátság, és a közelében álló egykori magtártemplom ma, színház épület. A város
főterétől pár száz méterre található a St. Gotthard Spa és Wellness gyógyfürdő.
A mediterrán hangulatú fürdő télen, nyáron várja vendégeit. Az 1500 m2-es vízfelület, a csúszdák,
a pezsgőfürdők, szaunák, sport medencék a pihenni vagy sportolni vágyók igényeit is kielégítik.
Ausztria mindössze pár kilométer. A Gotth'Art Wellness és Conference hotel**** superior sok
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rendezvényeknek, konferenciáknak. A szekcionálható konferencia terem teljes kapacitása akár 400
fő is lehet.
A Szentgotthárd közeli Rönök Gastland Csoport Székely Tanyája és Csárdája nagy létszámú
csoportok befogadására is alkalmas. (Rönök, Alkotmány út 9.) A hagyományos vidéki népi
építészet nem díszletként vannak itt jelen, hanem valódi tárgyak ezek, igazi magyaros hangulattal.
Különleges helyszín ez, ahol a külföldi vendégek szívesen időznek. A folklór és a céges
rendezvény ilyen keveréke érdekes elegyet alkothat, mely maradandó és egyedi élményt nyújt a
konferencia vagy a rendezvény résztvevőinek. A nádtetős, fehérfalú épületekben népi bútorok és
régiségek között fogyaszthatjuk a magyar konyha specialitásait, melyeket korhű betyáröltözetben
kínálnak a pincérek. Kistéglás, boltíves borospincéje 180 fő ellátására alkalmas. A helyszín
kevésbé az üzleti és tudományos jellegű rendezvényeknek adhat helyszínt, mint inkább a
könnyedebb, felszabadultabb jellegű eseményeknek. Külföldi partnerei számára üdítő színfolt
lehet ez a sok hagyományos, jól megszokott szállodai céges rendezvény helyszín között.
A Szentgotthárdi Hotel Lipa (Szentgotthárd, Gárdonyi u. 1.) 180 fő befogadására alkalmas
konferencia teremmel rendelkezik. A szálloda 22 szobája, 2 apartmanja 54 fő elszállásolására ad
lehetőség. Étterme 150 főt képes egyszerre kiszolgálni. A helyszín ideális közepes árfekvésű
rendezvények lebonyolítására.

A nyugati határ közelében, a Kőszegi-hegység lábánál, hatalmas erdős területek ölelésében áll a
Novákfalva-i Üdülőfalu, mely igazán különleges helyszíne lehet rendezvényének. A Velem község
szomszédságában álló turisztikai létesítmény különleges hangulatot áraszt az ősi és népi magyar
építészet formavilágával. A külföldi cégek számára ez a helyszín egy igazi kuriózum lehet, mely
egyediségével elkápráztatja majd a konferencia résztvevőit. A létesítmény szállásainak
befogadóképessége 180 fő. Az 57 különálló épület utcácskái között vízfolyások, tavacskák,
felettük hidak ívelnek át, a zöldterületeken meglepetésszerűen háziállatok bukkannak fel. A
rendezvény terem befogadóképessége 140 fő. A technikai felszereltsége adott. Az étkezési
lehetőséget a "LakjjólVelem" étterem biztosítja. Erősségei a magyar konyha remekei és a
szabadtéren vagy kemencében készült ételkülönlegességek. A vidék klimatikus gyógyhely, levegője
különösen tiszta.
Bükfürdő igazán érdekes helyszíne lehet rendezvényének. A kis település valódi turisztikai
központ, mely országos viszonylatban is ismert, elismert. Az idegenforgalom itt a kitűnő
gyógyvízre épül. Az elmúlt 50 évben rohamléptekkel fejlődik a turizmus. A kínálat egyre bővül, a
színvonal nemzetközi léptékben is magas. A szállodák egész sora áll itt rendelkezésre, mely közül
mindenki egyéni igényinek megfelelően választhat.
Greenfield Hotel Golf és Spa**** (Bükfürdő Golf út 4.) Bükfürdő egyik legnagyobb kapacitású
és legmagasabb szolgáltatási színvonalat nyújtó szállodája. A Bük közelében található, Bükfürdő
határában fekszik. 450 fős befogadóképességét 192 darab kétágyas szoba és 15 lakosztály adja. 6
medencéjének össz vízfelülete 700m2. Exklúzív helyszín, magas minőséget biztosít vendégei
számára. Nyugodt hely, ahol körülveszi az embert a természet. Fekvése különleges, óriási,
mintegy 1 millió négyzetméteres ősparkjában tízezer nyárfa áll. A hét tó partján több, mint 100
madárfaj él. A szálloda szolgáltatásai széles körűek: wellness részleg, étterem, kondícionáló terem,
golf pálya (18 lyukú nemzetközi golfpálya), gyógyászat, fodrászat, masszázs, kozmetika, fedett
uszoda, tenisz pálya, kültéri medencék, gyermek medencék, élményfürdő, szauna.

A szálloda a magas igények kielégítésére is alkalmas. Hat konferenciaterme közül a legnagyobb
290 fő befogadására alkalmas, a legkisebb pedig 10 fős. A szálloda olyan rendezvények,
konferenciák helyszínnek ideális, ahol fontos, hogy egy helyen minden szolgáltatás rendelkezésre
álljon.
Hotel Caramel****: (Bükfürdő, Európa út 18.) A hotel kapacitása 170 fő. Hetven kétágyas, három
egyágyas, egy lakosztály és négy apartman áll rendelkezésre. Három konferencia terme közül a
legnagyobb kapacitású 150 fő befogadására, a legkisebb 30 fő befogadására alkalmas. Étterme a
magyar, a nemzetközi és a wellness konyha remekeit kínálja. Közvetlen közelében található a
Kristálytorony, egy három szintes mászó és kalandpálya, melynek pályahossza több, mint egy
kilométer. A sport és mozgás mellett kitűnő kaland élményt nyújt. Céges csapatépítések kitűnő
helyszíne lehet. A kalandpálya mellett található a Villa Rosato, mely egy kitűnő cukrászda és
koktél bár egyben. A szálloda kínálatában találunk szaunát, medencét, gyógyászati
szolgáltatásokat, szoláriumot, masszázs lehetőségeket, kozmetikát, kondicionáló termet egyaránt.
A szálloda különleges, egyedi profilja, a holisztika. A holisztikus szemlélet a világot egészében
szemléli, az egészséget, mint test és lélek harmonikus egységét kezeli. A holisztika nem tüneteket
kezel, hanem okokat tár fel és gyógyít egyben. A szolgáltatások egész sora áll rendelkezésre: Reiki,
Tibeti hangterápia és egyéb kezelések, grafológia, zenés relaxációk, asztrológia, ayurvedikus
kezelések, fülgyertya, jövőelemzés, stb. A résztvevők számára különleges ajánlat lehet e
szolgáltatások igénybevétele szabadidős lehetőségként. Partnerei, kollégái különleges élményekkel
gazdagodhatnak a rendezvénye során, testileg lelkileg is feltöltődhetnek az itt eltöltött napok
során. Rendezvény termei: Mantra terem egyben: 135 m2, (140 fős) Mantra terem 1: 75m2,
Mantra terem 2.: 60m2, Rosato terem: 140m2 (100 fős) Az utóbbi terem a szomszédos Villa
Rosato-ban található. Így a rendezvény a hotel életétől, vendégforgalmától elszeparáltan,
háborítatlanul is lebonyolítható. A termek wifi kapcsolattal, ledfallal, telefonnal és klimatizálással
vannak ellátva.

Hungest Hotel Répce*** (Bükfürdő, Termál krt. 26.) Szálláskapacitása: 155 kétágyas szoba és 8
apartman. Konferenciaterme 20 fő befogadására alkalmas. A hotel közvetlen kapcsolatban áll a
Bükfürdő Gyógy- és Élménycentrummal, mely így akár fürdőruhában is megközelíthető zárt,
fűtött folyosókon keresztül. A szálloda kis létszámú céges rendezvények kitűnő helyszíne lehet,
kedvező árfekvéssel. A kínálatban találunk masszázs lehetőségeket, fodrászatot, wellness
szolgáltatásokat, éttermet, jacuzzit, drinkbárt is.
Hungest Hotel Répce Gold****: a 400 fő kapacitású szálloda az Európa krt 3. számon található.
134 kétágyas, 21 többágyas, 14 apartmant, 4 lakosztályt kínál. (Szobái klimatizáltak)
Konferenciaterme 80 fő befogadására alkalmas. A szálloda közvetlen kapcsolatban áll a Bükfürdő
Gyógy- és Élménycentrummal.
Danubius Health Spa Resort Bük**** (Bükfürdő) kapacitása 384 fő. Hat konferencia és
rendezvény terme közül a legnagyobb 150 fő befogadására, míg a legkisebb 15 fő befogadására
alkalmas. Az all inclusive szálló jól felszerelt. Azon cégek, rendezvényt szervezők számára
ajánlott, akik helyben kívánnak minden szolgáltatást nyújtani vendégeik, partnereik részére. A
szállodához saját bel- és kültéri medence is tartozik. E vízi világ élményfürdőből, termálfürdőből,
fedett és kerti uszodából, gőzfürdőből, szaunából áll.
Az Apartman Hotel 82 kétágyas szobával és 4 apartmannal rendelkező létesítmény, melynek teljes
szállás kapacitása 300 fő. (Bükfürdő, Termál krt. 43.) Árfekvése a település többi szállodájánál
mérsékeltebb, így kisebb költségvetésű rendezvények, konferenciák megtartására kitűnően
alkalmas. Fekvése ideális, a fürdő és a település központ mindössze pár 100 méterre található. A
szálloda négy darab háromszintes, különálló épületegységből áll. Konferenciaterme 60 fő
befogadására alkalmas. Éttermében van lehetőség reggelizésre, félpanziós ellátásra, vagy akár ala
cart rendelésre is. Konyhája a hagyományos magyar konyha remekeit kínálja.

A Bük és Csepreg között található Hotel Öreg Malom****. Az egykori vízimalom ma rendezett
apartmanokkal és szobákkal, valamint színvonalas étteremmel várja vendégeit. Konferencia
termének kapacitása 60 fő. 24 szobával rendelkezik, melyben 56 fő elszállásolására van lehetőség.
A szállodát 18 hektáros zöld terület veszi körül, melyben több kilométer hosszan kanyarog a
sétaút, mely érinti a halastavat is. A közeli Bükfürdő gyógyvizének kipróbálása szinte kötelező
program. A pár száz méterre található Csepreg hangulatos főtere kellemes sétaútvonalat kínál. (A
helyszínek kerékpárral is megközelíthetőek kerékpárúton) A wellness élmény helyben is elérhető.
A szálloda külső medencéje, finn szaunája, gőzfürdője nyugodt felfrissülést ígérnek, távol a nagy
forgalmú turisztikai központok forgatagától. Zavartalan munkakörnyezetet biztosít az Öreg
Malom, az elmélyült szakmai munkára vágyók számára.
Hotel Írottkő*** (Kőszeg, Fő u. 4.) A Kőszeg belvárosában álló hotel kapacitása 110 fő. Két
konferencia teremmel rendelkezik, melyek közül a nagyobb (Alpokalja terem) 100 fő
befogadására, míg a kisebb (Írottkő terem) 80 fő befogadására képes. Aulája akár 200 fő ültetett
elhelyezésre is alkalmas. A tér Magyarország egyik legszebb tere. Kőszeg történelmi belvárosa
bővelkedik csodás műemlékekben. Ez az épület modern vonalvezetésével eltér környezetétől. A
város környéke bővelkedik természeti szépségekben. Érdemes könnyed sétákat, kerékpáros
túrákat beiktatni. Szinte a városon belül már erdőben találjuk magunkat, de aki hosszabb
kimozdulást tervez, akár 100 kilométert is megtehet a környező Kőszegi hegység erdei terepén. A
város közelében található a Bükfürdő, melynek fürdője, és gyógyvize igazi különlegesség.
Látogassák meg csoportosan! A határ közelsége sokakat csábít ausztriai kirándulásra. A túrák
során mindenképpen érdemes megtekinteni a közeli Lockenhaus várát. Kőszeg vára is országosan
ismert műemlék. A belváros szívében található vár könnyed szórakozást és kulturális élményt
nyújt a konferencia résztvevői számára. A szálloda szobáiból a Jézus Szíve templom elegáns, égbe
törő tornyában és a tér, színes épületeiben gyönyörködhetünk. A szálloda saját étterme 60 fő
étkezésére ad lehetőséget. Konyhájában a helyi specialitások mellett a vegetáriánus konyha

kedvelői is megtalálják a nekik szánt ételeket. A helyi borok jó minőségűek, zamatosak, igazi
testes vörösborok ezek, melyeknek kóstolását érdemes beiktatni a programsorozatba. A wellness
részleg szaunái, gőzkabinjai, sóbarlangja, jacizzi-ja kellemes kikapcsolódást nyújtanak a szakmai
rész és a kellemes séták után. Kétágyas szobái a főtérre vagy a piactérre néznek. (46 darab) +
Családi / háromágyas szobák 4db, (Connecting /dupla szoba/ 5 db) A szálloda központi fekvése
ellenére kedvező árfekvésű.
Kőzseg határában áll az Alpokalja Panzió**, (Kőszeg, Szombathelyi út 8-10.) melynek
befogadóképessége 75 fő. 46 kétágyas, 4 egyágyas és 4 többágyas szoba áll rendelkezésre. Két
konferencia terme közül a nagyobb 120 főt képes befogadni, míg a kisebb 30-at. A szálláshoz
saját étterem is kapcsolódik. Konyhája haza és nemzetközi ételeket kínál. A panzió rendezett
körülményeket kínál kedvező áron.
A Szálloda az Arany Stucchoz (Kőszeg, Várkörút 124.) Kőszeg központjában található. A barokk
stílusú épület a 17. században épült. A belső terek hangulata megőrizte a történelmi jelleget. A
szálloda Magyarország egyik legrégebbi fogadója. A 350 múltra visszatekintő szállás 35 fő
befogadására képes. Az éttetem 120 fő, a különterem további 35 fő kiszolgálására alkalmas. A
szálloda kedvező árfekvéssel várja vendégeit.
Celldömölkön, a Ság hegy lábánál található a Vulkán Fürdő, melynek szomszédságában épült a
JUFA Vulkán Fürdő Resort Hotel****. 2014 tavaszától várja vendégeit a JUFA lánc első
magyarországi szállodája. Ideális konferenciahelyszín, ahol a sport és wellness resort
nyáron és télen is rengeteg lehetőséget kínál a pihenésre vágyóknak, a sportrajongóknak és a
családoknak. 40 modern berendezésű szoba ( tusoló, WC, TV, balkon vagy terasz), egyágyas,
dupla ágyas, egybenyitható családi szobák és családi apartmanok, akadálymentes szobák, étterem
és kávézó terasszal, modern felszereltségű konferenciatermek, ingyenes wifi a hotel egész
területén, fitneszstúdió, társasági helyiség biliárddal és darts-val, játékszoba kis vendégeinknek és
műfüves futballpálya várja vendégeit. „Ahol a tanácskozást egy barátságos mérkőzés is zárhatja.”

