Turistični paket: Ekskluzivnost in Luksuz-aktivnost
in razvajanje
„Plemiški dvori in gradovi, luksuz in udobnost
v županiji Vas. Igranje golfa, lov, Easy-rafting, luksuz
toplic, odličnost gastronomije.”

CILJNA SKUPINA PAKETA:
Predvsem turisti sosednjih držav (Avstrija, Slovenija, Slovaška, Ukrajina) in nekaterih oddaljenih
držav (Rusija, Nemčija, Škandinavske države), ki imajo zavestno razmišljanje o zdravju. Ciljna
skupina je gost, ki išče domače luksuzne okoliščine.
Preizkusite ekskluzivno turistično ponudbo Zahodno Madžarske! Ne boste razočarani. Čaka vas
cela vrsta storitev, pa naj bo to zdravje, lepotna industrija, šport, gastronomija ali kulturna vsebina.
Naše zdravilne vode so enkratne, podnebje Karpatskega bazena je milo in sončno, naši kulturno
spomeniški gradovi in dvori ohranjajo zanimive spomine naše pustolovske zgodovine, vina in
žganja so ognjeni in neponovljivi, madžarske dame pa so prekrasne. Torej poskusite madžarsko
pokrajino, vzdušje županije Vas, kjer najdete živahna velemesta, prijazna majhna mesta, mirne
vasnice, ogromne zelene površine. Na Madžarskem ne pomeni luksuz le hotele s 5 *. Pri nas se
skriva luksuz v razpoloženju pokrajine, v neizčrpani količini doživetij, v storitvah za razvajanje, v
gostoljubnosti, v posamezni gastronomiji in v pestrosti pokrajine. Pestrost, ki zaslepi oči in dušo,
naredi to pokrajino zares posebno. Rek pravi, da raznovrstnost očara. Torej občodujte pri nas,
raznovrstnost ne bo manjkala.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA. skozi celo leto, ni vezan na letni čas.
TRAJANJE PAKETA. 2 tedna
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NASELJA, KI SE JIH DOTAKNE V OKVIRU PAKETA:
Moravske Toplice-Slovenija, Murska Sobota, Borostyánkő-Bernstein, Bükfürdő, Őrség, Sárvár,
Ostffyasszonyfa.
Predlog programa:
Izhodišče: Moravske Toplice, Murska Sobota 2 dneva: Slovenska pokrajina se od Őrséga razlikuje
v značilnostih. Okolje je negovano, vse porte so čiste in prijazne. Razpršene hiše, gozdni pasovi,
sadovnjaki ustvarijo en majhen pravljični svet. V bližini term čakajo obiskovalce zahtevne možnosti
prenočišča, golfišče in prijetno majhno naselje. Ki ne pozna ali pa ima pred sabo eno starejšo sliko
o tem območju, se bo presenetil, kako je ta pokrajina kulturno in turistično pripravljena.
Murska Sobota, kot središče regije, ima mestno strukturo. Tu najdemo celo vrsto trgovin,
nakupovalnih centrov, restavracij in prenočišč. V srcu mesta najdemo dvor, ki ima muzej, katerega
slavnostna dvorana predstavlja vsakdanjosti in sijaj gosposkega življenja. Ostali del razstave pa ima
lokalnozgodovinski značaj.
Borostyánkő-Bernstein 2 dneva:
V posebni stavbi posebno prenočišče. Grad v Borostyánkőju stoji od 13. stoletja na vrhu hriba. Od
leta 1953 deluje kot hotel. Pomembni vzponi in strmini omogočijo odlično gozdno kolesarjanje!
Izkoristimo to priložnost! Preizkusimo steze avstrijskih gozdov!
Bükfürdő 2 dneva: blagodejni učinek zdravilne vode v Büku je znan po celem svetu. Počitniško
naselje, ki je nastalo na sredini 20. stoletja, pričakuje svoje goste s čim višjim nivojem. Kvalitetne
turistične storitve nudijo predvsem večji hoteli. Najbolj posebno doživetje obljublja Greenfield
Hotel in Spa Bükfürdő****+superior in golfišče (18lukenj, 72par). Golfišče najdemo v neposredni
bližini hotela. Zelo velika zelena površina nudi vsakemu pomiritev. Ima 207 sob, 15 apartmajev,
3500 kvadrat metrov spaja in savne, 6 bazenov (iz tega 2 z zdravilno vodo), bogato ponudbo masaž,
ekipo izkušenih osebnih trenerjev, itd. Vse to čaka na tiste, ki se želijo polepšati, ozdraviti ali pa se
napolniti. V naselju je več 4* veliki hotelov, ki čakajo svoje goste. Danubius Health Spa Resort
Bükfürdő****, Hotel Caramel Bükfürdő****, Hunyest Hotel Répce Gold****. Birdland Villapark,
zadostijo največje zahteve. Če si izberemo to za našo rezidenco, ne bomo prebivali v hotelu, ampak
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lahko počivamo v samostojnih apartmajih, kot da bi bili doma. Edinstveni pustolovski park
kristalnega stolpa je visok več nadstropij in nudi posebno adrenalinsko doživetje.
Monošter 2 dneva: Monošter ima 9000 prebivalcev in leži ob meji. Glavna znamenitost Monoštra
je zelo velika kulturnospomeniška kolektiva v centru mesta. Baročni zvoniki cerkve Matere Božje,
srednjeveški elementi stavbe gledališča in baročni park dajejo lepo, enotno sliko. To naselje je
„vhodna vrata in glavno mesto” bližnjega Őrséga. V bližnjem, avstrijskem Güssingu lahko
naredimo ekskurzijo, med katero lahko spijemo pravo dobro avstrijsko kavo in si lahko ogledamo
grad Batthyány. Bližnji Kukmirn Brennerei and Wohlfulhotel Lagler nudi svojim gostom
prenočišče in storitve z visokim nivojem. Podoben je tudi Thermalhotel Litner (Loipersdorf bei
Fürstenfeld, Therme 218). Monoštrski Gotth’Art Wellness in Conference Hotel**** superior
pričakuje svoje goste z zahtevno okolico. Terme, ki se nahajajo v bližini hotela, še bolj popestrijo
možnosti programov. Bližnji avstrijski smučarski raj, Mönichkirchen, je od tu zlahka dostopen. zelo
dobra kombinacija je, da tukaj prespimo in jemo, tam pa se smučamo. Posebno aktivno turistično
možnost ustvari bližnja reka Raba. Ovinkasta reka je vodni raj, hkrati pa zlahka prehodna divja
voda. Najem kajaka in kanuja je rešljivo.Osebje hotela bo na pomoč pri organizaciji smučanja ali
vodnega športa. (abonma, oprema, avtobusni transfer).
Őrség 3 dni: kmečki turizem v luksuzu, Magyarszombatfa: sanjske hišice Őrséga (Boronaház),
Szalafő: Ferencz porta + predstavitvena domačija (100 koz, 55 goved, veliko domačih živalih na
90 hektarjih). Števanovci: Apát Hotel, Velemér: Csinyálóház, (5 sob, 2 kuhinji, 4 kopalnic, 16
postelj) prenočišče Cserépmadár. Sobe so opremljene s starim, ponekod obarvanim, ljudskim
pohištvom iz XIX. stoletja. (+muzej Sindü). Prireditvena dvorana, kavarna in terasa restavracije
Pajta v Őriszentpéteru nudi elegantno okolje in gastronomijo. Stavbe so elegantna kombinacija
tradicionalnega lokalnega stavbarstva in oblik modernega stavbarstva. Kuhinja nudi gastronomska
doživetja iz lokalnih sestavin. K bližnji srednjeveški cerkvi vodi krajša sprehajalna pot.
Sárvár 4 dni: Hotel s 5* je prava redkost v celi regiji. To luksuzno institucijo je ustanovila zdravilna
voda. Zunanja podoba je moderna in elegantna, notranji prostori pa sevajo harmonijo, storitve pa
zadostijo najvišje potrebe. Z bližnjimi parki, kolesarskimi stezami, Nordic-wolking cestami, jezeri,
bližnjim pustolovskim parkom in seveda z bazeni term in wellness storitvami nudi celotni paket z
višjim nivojem. Vadkert Major: Tukaj si najdejo možnosti tudi tisti, ki obožujejo jahanje, ribolov in
lov. Za lov je na razpolago veliko divjadi na 19 tisoč hektarjih, raznovrsten teren in krajevna
nadarjenost. Letno 900 strelov velike divjadi! Priganjanje divje svinje na prostem se šteje kot
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kurioziteta na tem območju. Jahanje: od začetnika do rutinskega (izkušenega). Tukaj si vsak najde
možnost za ta plemiški šport. V bližnje gozdove organizirajo jahalne ture. Jahalna tekmovalna steza,
ki je primerna za vse štiri letne čase, zadosti najvišje potrebe. (Vzgoja, otroško jahanje, jahanje na
terenu, vožnja s kočijo). Prenočišča: Vadászház, Csikósház, Magtár. Storitvenik obratuje tudi kot
kamping. Preživljanje ene-ene noči pod milim nebom, v šotoru lahko pomeni pravo avanturo.
Šotorjenje, pogovarjanje ob taborskem ognju nudi otrokom nepozabno doživetje. Obdarujmo jih
s tem nepričakovanim doživetjem! V bližini je naselje Ostffyasszonyfa (ima 800 prebivalcev), kjer
najdemo več dvorov in kulturne spomenike ter eno pravo kurioziteto. Pannónia Ring je prava
tekmovalna steza za motorje, avte, gokarte. Če želimo malo razburjanja, ampak je za nas pomembna
tudi varnost, je naše mesto tu! Profesionalni tir, z zaščitno ograjo, s profesinalnim
osebjem…(gokart steza je dolga 1071 metrov, široka 8 metrov, ima 10 levih in 5 desnih ovinkov).
Srečno drvenje! (Odprto: od marca do novembra, od ponedeljka do nedelje: od 9 do 18 ure). Vas
skriva tudi druge zaklade. Nekdanji, srednjeveški grad vasi je naredil današnjo naselje bolj
pomembno. Vas ima tudi več literarnih zvez: Sándor Petőfi je v tej vasi preživel poletje l.1839.
Sándor Weöres: pesnik, ki se je rodil v Szombathelyu, je preživel veliko časa tukaj. V naselju je
danes razstava, ki ohranja njegov spomin. Kdo bi si mislil, da so to majhno naselje, Ostffyasszonyfa,
ščitili nekoč tudi gradovi.
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