Stressz oldás Vas megyében
MEGOLDÁS - Tartalmas pihenés és a feszültség elillan.
Vitalizáló élmények
CSOMAG CÉLCSOPORTJA: A célcsoportra alapvetően jellemző, hogy nem anyagi korlátai
vannak pihenésre szánt lehetőségeinek, hanem gyakran elfoglaltságaik miatt idejük kevés, ezért
olyan kikapcsolódási és pihenési, feltöltődési lehetőségeket keresnek, melyek e téren intenzívek,
hatékonyak.
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: 1. Január első pár napja, 2.
május utolsó hétvégéje, 3. augusztus első hétvégéje és 4. október közepe.

CSOMAG IDŐTARTAMA:
1. januári ajánlat: 5 nap 4 éjszaka,
2. májusi ajánlat: 4 nap 3 éjszaka,
3. augusztusi ajánlat: 5 nap 4 éjszaka,
4. októberi ajánlat: 3 nap 2 éjszaka.

A stressz nem más, mint lelki egyensúlyunk felborulása, mely testi
tüneteket produkál.
A minket érő szellemi és lelki terhelések gyakran olyan méreteket
öltenek, melyeket nem tudunk könnyedén leküzdeni.

Kedves Managerek, Tisztelt vállalkozók, Nagyra becsült cégvezetők!
„Azaz Kedves stresszes honfitársaink!”
Ismerős a feszítő érzés, a hétköznapok sodrásában:
"Hogyha ennek egyszer vége lesz, hét végén elmegyek valahová és
pihenek, sőt kipihenem magam…" Aztán eljön a várva várt
hétvége és mégsem jön össze a pihenés és kezdődik mindez
elölről...
Pihenni pedig jó, sőt, kell! Mint jól tudják Önök is, igen jó befektetés! Ha
fáradtan, stresszesen, terhelten rágódunk egy fontos döntésen gyakran
nem jutunk eredményre, vagy rossz döntést hozunk.
A fáradtság és a stressz rossz tanácsadó!
Ha figyelme másra irányul, könnyebben fog megnyugodni.
Az ajánlott helyeken gondolatait és idejét a sok kapott élmény fogja
kitölteni. Ha végigjárja az ajánlott helyeket, oly sok külső hatás és új

információ fogja érni, hogy se kedve sem ideje nem lesz az otthoni
stresszes témákon rágódni. Jó pihenést!
Több módszer is lehetséges a stressz oldására.
Ha a nyugalom magyar szigetére vágyik, akkor Vas megye kitűnő
választás. Megannyi szeglete és lehetősége várja, hogy feloldhassa az
Önben feszülő stresszt, és feltölthesse testét, lelkét. A helyek, melyeket
ajánlunk van, hogy a kényelmet és a kényeztetést ajánlják, de van, hogy a
vidék háborítatlan magányát és csendes tisztaságát.
Két igazi fegyver a stressz ellen: a gyógyvíz és a gyógynövény.
Ezek valódi csodaszerek, a természet varázs patikájából. A gyógyvizek
nyugtató hatása közismert, aki ült már valódi gyógyvízben tapasztalhatta
a fürdőzést követő állapotot, melyben a feszültségnek nyomát sem lelte...
A gyógynövények hatása is ismert, mégis sokan más módszerekhez
folyamodnak. A régióban számtalan helyen van lehetősége gyógyteák és
egyéb készítmények formájában fogyasztani.

Próbálja ki! Ne csak egészségesek, de finomak is e helyi termékek.
Vas megyében a földkéreg mély rétegei ontják a különböző összetételű és
hőfokú gyógyvizeket, a rétek és erdők pedig a gyógynövények szinte
hihetetlenül széles skáláját produkálják.
Használjuk ki a lehetőségeket, ötvözzük a két hatást, és egészítsük ki a
egészséges helyi termékek ételekkel, wellness és dpa lehetőségekkel, a
szabadtéri mozgás megannyi formájával, és nem utolsó sorban a kultúra
és a történelem szellemre ható tartalmaival.
Itt minden és mindenki azon dolgozik, hogy Ön jól érezze magát,
feloldja stresszes állapotát. Éljen a lehetőséggel!
A golfozás igen jó stressz oldás. Könnyed séta ez a szabadban, a
gondozott pályán, másrészt igazi sport koncentrációval és pontos
koordinációs feladatokkal. Jó szórakozást!
Bük-fürdőn ezt is megtalálja a Greenfield Hotelben.

A kínálatot úgy alakítottuk ki, hogy az Önnek ideális legyen, ezért több
hosszú hétvégés pihenési lehetőséget ajánlunk Önnek Vas megyében és a
környező régióban.
CSOMAG ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK ÉS DESZTINÁCIÓK:
1. Januári ajánlat: Sárvár, Sitke;
2. májusi ajánlat: Szombathely, Ják, Szeleste, Jeli arborétum;
3. augusztusi ajánlat: Őrség, Körmend, Grad, Güssing;
4. októberi ajánlat: Kőszeg, Bük-fürdő, Lockenhaus város és vára.

Program javaslat:
1. Januári, "Évkezdő töltődés" ajánlat: Sárvár, Sitke:
Kezdje az évet kényelemben Sárváron! Sokan tartják amilyen az év első pár napja, olyan lesz az
egész év minősége. Hát ne habozzon, kényeztesse el magát a tartalmasnak ígérkező év elején!
Sárvár fürdője, vára és a környező régió bájos kastélyai igazán jó szórakozást nyújtanak. Sárvár 4
és 5 csillagos szállodája pedig igazán magas minőségi kiszolgálást ígér. Gyógykezelési, wellness,
szépségápolási lehetőségek, gasztronómiai élmények egész sora várja Sárváron. A városka minden
igényt ki tud elégíteni e téren.

2. Májusi, "Burjánzó természet": Szombathely, Ják, Szeleste, Jeli arborétum:
Szombathely a régió központja olyan nagyváros, mely meg tudta őrizni nyugodt vidéki hangulatát,
mégis megtalálhatunk mindent, ami egy tartalmas hétvége eltöltéséhez kellhet.
Szombathely múzeumai: A múzeumok csendes légköre, a múlt értékes emlékei segítenek a stressz
oldásában.
Érezzük át a hangulatot, hagyjuk magunkat elsodródni a történelmi távlatokba! Egy
megyeszékhelyhez méltó módon sok múzeum és kiállító tér várja a látogatókat, melyek a
történelmi korok legkülönbözőbb időszakaiból kínálják értékeiket.
3. Augusztusi, "Rétek, várak" ajánlat: Őrség, Körmend és várkastélya, Grad vára,
Güssing és vára.
Ha nyomasztja irodájának zárt hangulata és tudja, hogy a nyár közepén szinte mindenki pihen, de
Önnek nincs ideje egy hosszabb nyaralásra, Vas megye erre is kiváló lehetőséget kínál. Fedezze fel
az Őrséget! Az érintetlen természet, a hiteles magyar vidéki hangulattal, a jó minőségű, rendezett
szállások, egyedülálló minőségű helyi termékek és élelmiszerek olyan élményt kínálnak, melyre
nem is számítana. Ez a közeg teljes ellenkezője annak, amiben éli hétköznapjait, így jó ellenpontja
lehet fárasztó otthoni életének. Központként ajánljuk az Őrségi tartózkodást, szálljon meg itt, és
járja be a környéket csillagtúra szerűen e pár napban! (Ha belekezd, úgyis tovább fog maradni,
mint tervezte. Vegyen ki pár nap további szabadságot előre! Az Őrség és a környék újabb és
újabb kincseire fog bukkanni, melyektől nem akar majd egykönnyen elszakadni.) Az Őrségből
fekvésénél fogva rövid kimozdulással elérheti Vas megye, Burgenland és Szlovénia közeli várait,
kastélyait és műemlékeit. Mindhárom ország érintett vidéke természeti értékeiről, zöld területeiről
híres. Ezek a rétek, dombok, kedves erdők világai ez a táj. Ne zavarjon meg senkit, hogy többször
át kell lépni a határt, ez valójába egy táj, egy vidék.

4. októberi "őszi kalandok" ajánlat: Kőszeg, Bük-fürdő, Lockenhaus:
Az ősz a családi kirándulások ideje, gyűjtse össze kisebb, nagyobb családját és jöjjön el Kőszegre
és környékére. A kirándulás központjául ajánljuk Kőszeg városát, szálljon meg itt, és járja be a
környéket csillagtúra szerűen! Az Ausztriához közel eső kisváros központja csendes történelmi
sétákra ad lehetőséget rengeteg műemlék épülete között. A közeli Kőszegi hegység, az Írottkő
környéke természeti túrákra kitűnő terep, készüljünk túra cipővel! A fizikai teljesítmény, a jó
levegő, a természet közelsége igazi megnyugvást fog hozni. Oldjuk a stresszt! Feküdjünk hanyatt a
puha avaron, lélegezzünk mélyeket, relaxáljunk és ha véletlenül belealszunk a gyakorlatba,
engedjük át magunkat egy pár perces könnyed sziesztának a természet lágy ölén!

