
                   

 

 
 

Exclusív és Luxus - aktivitás és kényeztetés –  
turisztikai programcsomag 

„ Nemesi kastélyok és várak, luxus és kényelem  
Vas megyében.  

Golfozás, vadászat, 'Easy-rafting', a gyógy-fürdők 
luxusa, a gasztronómia kiválóságai.” 

 
 
 
 
CSOMAG CÉLCSOPORTJA:  
Elsősorban a környező országokból, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Ukrajna, valamint távolabbi 
országokból, Oroszország, Németország, Skandináv országok egészségtudatos gondolkodással 
rendelkező turistái, elsősorban egészség megtartó, prevenciós jelleggel. Célcsoport a hazai luxus 
körülményeket kereső vendég. 
 
 
 

Próbálja ki Nyugat-Magyarország exkluzív turisztikai kínálatait! 
Nem fog csalódni! 

 
 
 

Szolgáltatások egész sora várja Önöket, legyen szó egészségről, 

szépségiparról, sportról, gasztronómiáról, vagy kulturális tartalomról. 

Gyógyvizeink egyedülállóak, a Kárpát-medence éghajlata szelíd és napos, 

műemlék váraink és kastélyaink őrzik kalandos történelmünk érdekes 

emlékeit, boraink és pálinkáink tüzesek és megismételhetetlenek, a 

magyar hölgyek gyönyörűek.  

 



                   

 

 

 

 

Egyszóval kóstoljon bele a magyar vidék, Vas megye hangulatába, 

ahol talál pezsgő nagyvárosokat, kedves kisvárosokat, csendes 

falvakat, hatalmas zöldterületeket. Magyarországon a luxus nem csak 

az 5*-os szállodákat jelenti. Nálunk a luxus a táj hangulatában, 

kimeríthetetlen mennyiségű élményben, a kényeztető szolgáltatások 

hosszú sorában, a vendégszeretetben, az egyedi gasztronómiában és a 

vidék ezer arcában rejlik. A szemet és lelket kápráztató sokszínűség az, 

ami e tájat igazán különlegessé teszi. 

A változatosság gyönyörködtet, tartja a mondás.  

Gyönyörködjön hát Nálunk, változatosságban nem lesz hiány! 

 

 
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Egész évben, nem évszakhoz 
kötött. 
 
CSOMAG IDŐTARTAMA: 2 hét 
 
 
 
 
CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK: 

 
Moravszke Toplice - Szlovénia, Muraszombat, Borostyánkő - Bernstein, Bükfürdő, Őrség, Sárvár, 

Ostffyasszonyfa 

 

 



                   

 

 

 

Program javaslat:  

Kiinduló pont: Felsőmarác (Moravske Toplice), Muraszombat 2 nap:  

A Szlovén terület jellegében eltér a magyar oldal Őrségi tájától 

Ápolt környezet, ahol minden porta tiszta és barátságos. Az elszórt házak, erdősávok, 

gyümölcsösök igazi kis mesevilágot teremtenek. A Fürdő közelében igényes szálláslehetőségek, 

golfpálya és kellemes kistelepülés várja az ide látogatót. Aki nem ismeri, vagy egy régi kép él 

számára e területről, az meg fog lepődni, milyen kulturált és felkészült turisztikailag, e terület.  

Muraszombat, mint a régió központja városi szerkezetű település. Boltok, bevásárló központok 

éttermek és szállások sorát találjuk. A városka szívében található kastély Múzeumának díszterme 

az úri élet mindennapjait és pompáját mutatja be, a kiállítás többi része helytörténeti jellegű. 

Borostyánkő - Bernstein 2 nap:  

Különleges épületben, különleges szálláslehetőség. Borostyánkő vára a 13 század óta áll e 

dombtetőn. 1953 óta szállodaként üzemel.  

A jelentős emelkedők és leejtők kitűnő erdei kerékpározást tesznek lehetővé! Éljünk a 

lehetőséggel! Próbáljuk ki az osztrák erdők ösvényeit! 

 

 

Bükfürdő 2 nap:  

A büki gyógyvíz jótékony hatása messze földön híres. A 20. század közepe óta létrejött üdülőfalu 

egyre magasabb színvonalú szolgáltatásokkal várja a vendégeket. Elsősorban nagy szállodák 

szolgálnak minőségi turisztikai szolgáltatásokkal. A Greenfield Hotel és Spa Bükfürdő****+ 

superior és a hozzá tartozó golfpálya (18 lyuk, 72 par) ígéri talán a leg különlegesebb élményt. A 

golfpálya közvetlenül a szálloda épülete mellett található. A hatalmas zöld terület mindenki 

számára a megnyugvást adja. 207 szobája, 15 lakosztálya, 3500m2-es spa és szauna világa, 6 



                   

 

medencéje (ebből 2 gyógyvizes), széles masszázs kínálata, személyre szabott személyi edzők 

szakképzett csapata, a wellness minden kényeztető kezelése és akár a plasztikai sebészet modern 

lehetőségei is várják az itt szépülni, gyógyulni, feltöltődni vágyókat. 

 

 

 

A településen több 4*-os, nagy szálloda is várja vendégeit. Danubius Health Spa Resort 

Bükfürdő****, Hotel Caramel Bükfürdő****, Hungest Hotel Répce Gold****. A Birdland 

Villapark a legmagasabb igényeket is kielégíti. Ha ezt választjuk rezidenciánknak, nem szállodában 

lakunk, hanem önálló apartmanokban pihenhetünk otthoni, háborítatlan kényelemben. 

A kristály torony egyedi kalandparkja több emelet magasságban nyújt különleges adrenalin 

élményt. 

Szentgotthárd 2 nap:  

Szentgotthárd, a 9000 fős, határ menti kisváros. Szentgotthárd fő nevezetessége a város 

centrumában található hatalmas műemlék együttes. A Nagyboldogasszony templom barokk 

tornyai, a színház épületének középkori elemei, és a barokk park szép, egységes képet adnak. A 

közeli őrség kapuja és fővárosa' e település. A közeli, Ausztriai Güssing-be (Németújvár) tett 

kirándulás során megihatunk egy igazi jó osztrák kávét a városka festői főutcáján és 

megtekinthetjük a Güssing-i Batthyány várat. A közeli Kukmirn (A)(pár kilométer, Hotelgasse 1.) 

Brennerei and Wohlfulhotel Lagler magas színvonalú szálással és szolgáltatásokkal várja 

vendégeit, csakúgy mint a Thermalhotel Litner (Loipersdorf bei Fürstenfeld, Therme 218.) 

A szentgotthárdi Gotth'Art Wellness és Conference Hotel **** superior igényes környezettel 

várja vendégeit. A szálloda közvetlen közelében található fürdő tovább színesíti a 

programlehetőségek sorát. A közeli osztrák síparadicsom, Mönichkirchen, könnyen 

megközelíthető innen. Jó kombináció itthon megszállni és étkezni, kint pedig síelni. Különleges 

aktív turisztikai lehetőséget teremt a közeli Rába folyó. A kanyargó folyó vízi paradicsom, egyben 

könnyen járható vadvíz. Kajak, akár kenu bérlése könnyen megoldható A szálloda személyzete 

partner lesz a síelés és a vízi sportolás megszervezésében egyaránt. (bérlet, felszerelés, buszos 

transzfer) 



                   

 

 

 

Őrség 3 nap:  

Falusi turizmus luxusban, Magyarszombatfa: Álombéli Őrségi Házikók (Boronaház), Szalafő: 

Ferencz porta + Bemutató gazdaság (100 kecske, 55 marha, rengeteg háziállat 90 hektáron) 

Apátistvánfalva: Apát Hotel, Velemér: Csinyálóház, (5 szoba, 2 konyha, 4 fürdő, 16 ágy) 

Cserépmadár szállás, A szobák a XIX. század régies, helyenként festett, népi bútoraival vannak 

berendezve. (+Sindümúzeum) 

 

 

Az őriszentpéteri Pajta étterem, rendezvényterme, kávézója és terasza pesti viszonylatban is 

elegáns környezetet és gasztronómiát kínál. Az épületek elegáns kombinációi a hagyományos helyi 

építészetnek és a modern építészet sík üvegfelületeinek, formavilágának. A konyha helyi termék 

alapanyagokból ígér gasztronómiai élményeket. 

A közeli középkori templomhoz rövid sétaút vezet. 

 

 

Sárvár 4 nap:  

Az 5* csillagos szálló igazi ritkaság az egész régióban. A gyógyvíz hívta életre e luxus intézményt. 

Külső megjelenése modern, elegáns, belső terei harmóniát sugárzóak, szolgáltatásaik pedig a 

legmagasabb igényeket is kielégítik. A környező parkok, kerékpárutak, Nordic-walking útvonalak, 

tavak, a közeli kalandpark és persze a fürdő gyógy és sport medencéivel, egészségügyi, szépészeti 

wellness szolgáltatásaival komplett magas színvonalú csomagot kínál. 

Vadkert Major: Itt még a lovaglás, a horgászat és vadászat szerelmesei is találnak lehetőségeket 

szenvedélyük űzésére. A vadászatra 19 ezer hektáron igen gazdag vadállomány, változatos terep 

és táji adottságok mellett van lehetőség. Évi 900 nagyvadlövés! Kuriózumnak számít e téren a 

szabad területű vaddisznó hajtás valamint az egyre gyakrabban felbukkanó aranysakál jelenléte. 



                   

 

 

 

Lovaglás: Kezdőtől a rutinosig. Itt mindenki talál lehetőséget e nemes sportra. A környező 

erdőkbe szervezett lovas túrák tehetők. A négy évszakos lovas versenypálya a legmagasabb  

igényeket is kielégíti. (Oktatás, gyermek lovaglás, tereplovaglás, kocsizás) Szállások: Vadászház, 

Csikósház, Magtár. A szolgáltató kempingként is üzemel.  

Igazi kalandot jelenthet egy-egy éjszaka eltöltése a szabad ég alatt, sátorban. A sátrazás, a tábortűz 

melletti beszélgetés igazi, életre szóló élményt nyújt a gyerekek számára. Ajándékozzuk meg őket 

e váratlan élménnyel! 

 

 

A közeli Ostffyasszonyfán (800fő) több kastélyt és kulturális műemléket találunk, valamint egy 

igazi kuriózumot. A Pannónia Ring betoncsíkja egy igazi versenypálya motorok, autók, gokartok 

számára. Ha egy kis izgalomra vágyunk, azonban a biztonság is kiemelten fontos számunkra, itt a 

helyünk! Professzionális pálya, bukóterekkel, védőkorlátokkal, profi személyzettel... (a gokart 

pálya 1071 méter hosszú, 8 méter széles, 3 sikánnal, 10 bal, 5 jobb kanyarral.) Jó száguldozást!  

(Nyitva: márciustól-novemberig, hétfő-vasárnap: 9-18h) 

 

 

A falu más kincseket is rejt. A falu néhai, kora középkori vára fontos helyé tette a mai települést.  

A falunak több irodalmi vonatkozása is van: Petőfi Sándor a faluban töltötte 1939 nyarát.  

Weöres Sándor: A szombathelyi születésű költő sok időt töltött e vidéki "úri lak"-ban, ahogy ő 

nevezte e helyet. A településen ma kiállítás őrzi a jeles költő emlékét.  

Ki hinné, hogy Ostffyasszonyfa mai kis települését annak idején várak is védték. 

 

 


