Céges csapatépítési kínálatok a vasi régióban
Csapatépítés kreatívan és aktívan
CSOMAG CÉLCSOPORTJA: A csomag gazdasági tevékenységet folytató szervezetek, cégek
számára nyújt turisztikai kínálatokat. Csoportok létszáma 5-10 főtől 30-40 főig terjed.
CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: Az őrségi túra ajánlott
időpontja kerékpáros közlekedés esetén május elejétől szeptember végéig, buszos közlekedés
esetében egész évben, a vízitúra május közepétől október közepéig, a Sárvár Ostffyasszonyfa,
Celldömölk csomag akár egész évben is ajánlható.
CSOMAG IDŐTARTAMA: 3 nap 2 éjszaka illetve 5 nap 4 éjszaka (Nomád vízi kaland)

Bizonyára sok ajánlat, lehetőség közül választhatnak csapatépítési
helyszínt.
A kínálati piac széles, sokszínű, de engedjék meg, hogy felvillantsunk pár
igazán izgalmas lehetőséget a vasi régióban is!
Reméljük, egyedi ajánlataink elnyerik tetszésüket és átérzik majd
itt a vasi régió különleges hangulatait,
tartalmas csapatépítésük során.

A három ajánlat közül választani is lehet, de akinek időbeli és anyagi
lehetőségei engedik, akár mindhárom ajánlattal is élhet.
Ha mindhárom csapatépítő túrát végig csinálják garantáltan összeszokott
és hatékonyan együttműködő csapatot kapnak majd, akiket a sok közös
élmény kovácsolt össze.
Vas megye várait, kastélyait, fürdőit és hatalmas érintetlen zöld területeit,
természeti értékeit kínáljuk.
Az egyedi ajánlat, az egyediség az, amely által Vas megye és a régió ki tud tűnni vetélytársai közül.
A csomag tematikáját figyelembe véve ez esetben három kiemelkedő jelentőségű, teljesen egyedi
ajánlattal tudunk élni: Az Őrség, a Rába, Sárvár és Celldömölk. A három helyszínt külön
ajánlatokká formálva eltérő célcsoportokat tudunk elérni, a cégek eltérő karakteréhez, igényeihez
igazodva.

Ajánlataink:
1. Rusztikus csomag, alternatív szemlélettel, mely egyben illeszkedik az őrségi tájegység
szellemiségéhez;
2. A "Nomád vízi kaland", mely a Rába vízi világát, kalandot kínál, mely illeszkedik a Rába
vízitúráinak hangulatához;
3. " Pihentető csomag csipetnyi izgalommal: Sárvár, Celldömölk fürdőit ajánlja a klasszikus
pihenésre vágyóknak.
A csomagok mindegyike kínálja a közeli kastélyok várak megtekintését. A sport, szabadidős,
gasztronómiai és egyéb kínálatok mellett e helyek adják a kulturális tartalmat és élményt a
csomagokhoz.

Rusztikus csomag, alternatív szemlélettel, kerékpárral: Őrség és Körmend
Aki valaha is járt az Őrségben, annak nem kell bemutatni a vidék egyedi hangulatát, aki nem
ismeri annak elmondhatjuk, hogy az Őrség az ország talán legkülönlegesebb tájegysége, egy igazi
kuriózum a maga nemében. Kiterjedt erdős területek között megbújó apró falvak és szerek vidéke
ez, ahol kisforgalmú utakon közlekedve olyan természeti, kulturális és gasztronómiai élményeket
szerezhetünk, melyek mindenki számára egy életre szóló élményt nyújtanak. Kitűnő közlekedési
eszköz e területen a kerékpár. Ha ezt választjuk maga a sportteljesítmény és a közösségi élmény
kibillenti majd hamar a csapatot a megszokott üzleti mederből és mindenki önmagát adva lehet
részese a közösségnek.

Nomád vízi kaland:
A csapatépítés talán leg mozgalmasabb, ennek következtében leg hatásosabb formáját ajánlja a
következő túra: Vízitúrázás a Rábán. A sport tevékenység, a közös élmények, a nomád
körülmények, a sok megoldandó probléma és akadály, melyek egy ilyen túra során felmerülnek,
valóban összekovácsolják a csapatot. Ez nem a hotelek és szállodák kényelmes világa, erre nem
minden cég és vezető vállalkozna. Ez az igazán hatékony, innovatív szemléletű cégek esetében
lehet megoldás a hatékony csapatépítésre. Útvonal javaslatunk: Szentgotthárdtól Rábahidvégig.
1. napra ráhangolódásként egy Ausztriai kirándulást ajánlunk közeli Güssing városába.
Két kínálkozik a településen: a Batthyány vár és az EEE energiapark.
Szállásként Szentgotthárd városát ajánljuk. Ajánlott szálláslehetőségek: A Gotth'Art Wellness és
Conference hotel**** superior. Sok szobájával, konferenciákra felkészült személyzetével igazán jó
helyszíne

a

szakmai

rendezvényeknek.

A

szekcionálható

konferencia

terem

teljes

befogadóképessége akár 400 fő.
Közepes árfekvés: Borhotel, Lipart Hotel, Andante Hotel és étterem
Alacsony árfekvés: Zsida termál panzió, Villa Pergola, Átrium Hotel
További lehetőség: Alpokalja Motel és kemping + magán szobák
A komolynak ígérkező többnapos túra előtt jól jöhet egy kis felkészülés, a Gotth'Art Wellness és
Conference hotel**** superior minden kényelmi lehetőséget biztosít ehhez. Étkezzünk bőséggel,
mártózzunk meg a fürdőben, szaunázzunk, élvezzük ki a kényelmet. Legyünk jó szomszédok,
legyünk nyitottak dél-nyugati szomszédunk népi kultúrájára, múltjára!
Vízparti szállás lehetőség: Rábagyarmat: A Bereg Sátorhely és Kemping, Fő u. 42. a Rába hídtól
pár 100 m-re, a falutól pár km-re található.
2. nap Rábagyarmattól Csákánydoroszlóig (14 km). E szakaszon legyünk figyelemmel a
környezetünkre! A cél előtti kanyargós folyószakasz az egész magyarországi Rába legszebb része.

Vízparti szállás hely: Vizi Vándor táborhely (nomád körülmények, a sátorhely fás, ligetes
területen)
3. nap Csákánydoroszlótól Körmendig 15km, Körmend-en víz közeli szálláshely:
Körmendi Bárkaház városi vízitelep. Egyéb szállások: Halászcsárda panzió, Berki vendéglő és
panzió, Gőzmalom hotel, Monet panzió, Rába vendégház
4. nap Körmendtől Molnaszecsődig, Molnaszecsőd 400 fős község közvetlen a Rába
partjánál fekszik. A kis település mégis rejt érdekességeket: Az Úsztató tó tavirózsái festői
szépségűek. A tó méltán természetvédelmi terület. A közeli Döröske: A község lélekszáma alig
80 fő, ám a település valódi gyöngyszem. Itt található a Borgács patak felduzzasztásából
kialakított tó, mely fürdésre, horgászsásra egyaránt kitűnő.
5. nap Molnaszecsődtől Rábahidvégig (Vasvár), Rábahidvég (Vasvár) Nem is
gondolnánk, milyen izgalmas hely a rábahidvégi Csodaszervas Tájpark. A 16 hektáros területen
találunk tavat, folyót, erdőt, legelőt, jurtákat, erdei kalandpályát, faházakat, Kneipp kertet,
tájházat, fogadóépületet, lábas-pajtát, állatokat, szaunát és még sok egyebet. Van lehetőség
íjászatra, horgászatra, csónakázásra, erdei és vízi drótkötélpálya, lovagoltatásra, tábortűznél való
főzésre. A kínálat egész sorát rejti a csapatépítési lehetőségeknek.
Vasvár közel van, érdemes lehet egy plusz napot is betervezni, és ellátogatni a városba. Tippek,
javaslatok:
A túra nehézsége zwc-wwi+ azaz könnyű vad víz. A folyó vízállása sokat változhat évszaktól
függően, mely nagy hatással van a folyó képe, így a túra nehézségére. A felszerelést
beszerezhetjük magunk vásárlás, vagy otthoni bérlés eredményeként, de helyben is sok lehetőség
kínálkozik bérlésre. A túra zökkenőmentes lebonyolításhoz mindenképpen szükséges a folyót
ismerő túravezető segítsége. Túra vezetőként és vízi túra kísérőként több lehetőség kínálkozik,
melyek között itt a Vidra-Vizitúra, Vizi Vándor csapatot ajánljuk.

Csapatépítés, valódi feladatokkal: A folyó több pontján szükséges a csónak átemelése is, mely
valódi szervezést igényel. Előre osszuk ki feladatokat más-más személyekre, lássuk ki hogy
boldogult, hogy szervezete a munkát.
A szállásról és étkezésről: Az itt túrázók többnyire kempingeken, táborozási helyeken szállnak
meg saját sátras elhelyezéssel.
Figyelem, a túra csak jó úszóknak javasolt, hisz tartsuk szem előtt, hogy a Rába ugyan nem széles
folyam, de mégis igazi vadvíz. A folyó rejt olyan víz alatti meglepetéseket, vagy víz feletti
akadályokat, gátakat, melyek zökkenőmentes leküzdéséhez szükségünk lesz túra vezetőre, aki
ismeri e folyószakasz sajátosságait. Az úszásban kevésbé gyakorlott kollégák a szárazföldön
segédkezhetnek a beszerzésben, anyagmozgatásban, logisztikában. Ugye ismerős feladatok...
A felszerelésről: A résztvevő kollégákat időben értesítsük csapatépítésről, hogy időben fel
tudjanak készülni egyénileg a feladatra. Tanácsok a felszereléssel kapcsolatban: gondoskodjunk
olyan vízhatlan záródó műanyag ládáról, tartályról, melyben értékeinket, ruhánkat és elektromos
cikkeinket szállíthatjuk. Két cipő plusz egy papucs, szandál ajánlott. Esőkabát "kötelező"!! A
mentőmellény minden esetben a felszerelés része. Készüljünk eszközökkel a nomád élethez! Az
erre való felkészülés önmagában egy külön feladat, melyet mindenki a maga igénye szerint fog
megoldani, melynek a gyakorlati használat során lesznek nyertesei és vesztesei egyaránt.

Pihentető csomag csipetnyi izgalommal: Sárvár, Ostffyasszonyfa, Celldömölk
Ezt a csomagot azok számára ajánljuk, akik kedvelik a kényelmet, akik számára a csapatépítés
egyben a pihenést, kikapcsolódást és a feltöltődést is szolgálja.
Sárvár gyógyvize, gyógyfürdője, csúszda parkja igazi testi feltöltődést ígér, a közeli
kalandpark, kerékpárutak, a sétaösvények és a nordic-working útvonalak, csónakázó tó környéke
és az arborétum sportos és aktív tevékenységekre ad lehetőséget, a híres sárvári vár műemlék
épülete és a benne működő múzeum kulturális élménnyel egészíti ki az itt kapható élményeket.
Másnap az ostffyasszonyfai Pannónia Ring-en az előző napi pihenés után valódi
adrenalin fürdőben lehet részünk. A versenypálya autók, motorok és gokartok részére épült, a
professzionális bukóterekkel rendelkező aszfalt csíkon igazi verseny alakulhat ki a csapaton belül.
A verseny után megnyugtató kulturális élményt a faluban található Weörös kiállítás jelent. A költő
sok időt töltött itt, sokat alkotott e helyen. Az épületben emlékkiállítás található. A településnek
másik irodalmi vonatkozása is van, a Művelődési házban berendezett vendégszoba Petőfi
relikviáit őrzi, aki 16 évesen a faluban vendégeskedett és korai verseket is írt itt. A falu további
nevezetessége az Ostffy-kastély. Délután folytassuk utunkat Celldömölk irányába. Celldömölkön
a Vulkán Fürdő Resort **** szállást ajánljuk. A szálláshoz kapcsolódó gyógy- és élményfürdő
pazar környezetben fekszik, a külső medencéből az ötmillió éves vulkanikus eredetű Ság-hegyet
csodálhatjuk. A fürdőben több gyógyvizes medence vár minket 33-36 fok közötti
vízhőmérséklettel. A fürdőben és a Jufa Hotelben gyógyászati kezelések és a wellness lehetőségek
teljes tárháza kínálja kényeztető szolgáltatásait.
A pihentető fürdőzés és wellnessezés után lehetőségünk nyílik megtekinteni a híres
kiscelli azaz a celldömölki Nagyboldog Asszony plébánia templom kettős tornyát és a
szomszédságában álló rendházat. Templom és környéke jelentős zarándok központ egyben.

Celldömölk határában a hegy lábánál interaktív kiállítás keretében ismerkedhetünk meg a
vulkánok működésével a Vulkán Park Látogatóközpontban.
Akinek felkeltette az érdeklődését e látogató központ a közeli Ság-hegyre tett túra során maga is
megtekintheti a vulkáni működés nyomait és lepillanthat a Celldömölk városára, a Trianon
emlékmű keresztjére és a környező sík vidékre.

