Znebite se stresa v županiji Vas
REŠITEV- Vsebinski počitek in bo napetost izginila.
Vitalizalna doživetja.

CILJNA SKUPINA PAKETA: Za ciljno skupino je značilno, da nima finančne ovire, ampak ne
more na oddih, ker ima zaradi zaposlenostih premalo časa. Za njih je značilno, da iščejo možnosti,
ki so intenzivni, učinkoviti.
Stres ni nič drugega, kot preobrnitev našega duševnega ravnotežja, kar povzroči telesna znamenja.
Umske in duševne obremenitve, ki nas doletijo, so velikokrat tako velike, da jih ne moremo sami
premagati.

Spoštovani Menedžerji, podjetniki, poslovodje!
„ Torej naši spoštovani stresni rojaki!”
Napet občutek v vihanju delavnikov je vsem znan: „Če bo temu enkrat
konec, bom čez vikend počival, celo se bom odpočil…” Potem pride
vikend, ki smo ga že komaj čakali in nam ne uspe počivati, zato se vse
zača od začetka…
Počivati je dobro, celo potrebno! Kot tudi vi veste, je dobra naložba!
Če razmišljamo o eni odločitvi utrujeno, stresno, obremenjeno, se
velikokrat zgodi, da ne pridemo do rezultata ali pa naredimo slabo
odločitev. Utrujenost in stres sta slaba svetovalca!

Če vašo pozornost usmerite drugam, se boste prej pomirili. Na mestih, ki
jih predlagamo, bodo vaše misli in čas izpolnili doživetja. Če boste
prehodili predlagane kraje, bo vas doletelo toliko novih informacij in
zunanjih vplivov, da ne boste imeli voljo in čas za to, da bi razmišljali o
domačih stresnih temah. Prijeten oddih vam želimo!
Da bi se znebili stresa, obstaja več možnosti. Če hrepenite po
madžarskem otoku miru, je županija Vas odlična izbira. Čaka vas zelo
veliko kotičkov in možnosti, da bi se lahko znebili stresa in bi se lahko
napolnili telesno in duševno. Kraji, ki jih ponujamo, nudijo udobnost in
razvajanje, so pa tudi takšnih, ki nudijo osamljenost in mirno čistočo
pokrajine.
Dve pravi orodji proti stresu: zdravilna voda in zelišča. To so prava
čudežna zdravila iz čarobne lekarne narave. Pomirljevani učinek
zdravilne vode je splošno znan, saj tisti, ki je že sedel v pravi zdravilni
vodi, je lahko doživel stanje po kopanju, v katerem ni našel sledi
napetosti… Tudi učinek zelišč je splošno znan, ampak veliko ljudi se
odloči za druge metode. V regiji je veliko možnosti za uživanje zdravilnih
čajev in drugih izdelkov. Poskusite! Lokalni izdelki niso le zdravi, ampak
tudi okusni. Izkoristite možnosti in kombinirajte ti dva učinka, ki jih
lahko dopolnite z zdravimi lokalnimi izdelki, živili, wellness in spa
možnostmi, z različnimi oblikami gibanja na prostem in ne nazadnje s
kulturno in zgodovinsko vsebino.
Tukaj je vse in vsak zato, da bi se vi počutili dobro in da bi se znebili
stresa. Izkoristite priložnost!

Golf je primeren za znebitev stresa. To je lažji sprehod na prostem, na
urejenem igrišču, hkrati pa pravi šport s koncentracijo in z natančnimi
koordinacijskimi nalogami. Uživajte! Tudi to najdete pri nas v hotelu
Greenfield, v Bükfürdőju. Ponudbo smo izoblikovali tako, da bi bila
idealna za vas, zato vam ponujamo možnost za oddih za več daljših
vikendov v županiji Vas in v bližnji regiji.

PREDLAGAN TERMIN PAKETA: 1. prvi dnevi januarja, 2. zadnji vikend maja, 3. prvi vikend
avgusta, 4. sredina oktobra.
TRAJANJE PAKETA: 1. januarska ponudba: 5 dni 4 noči; 2. majska ponudba: 4 dni 3 noč; 3.
avgustna ponudba: 5 dni 4 noči; 4. oktobrska ponudba: 3 dni 2 noči.

NASELJA IN DESTINACIJE, KI SE JIH DOTAKNETE V OKVIRU PAKETA:
1. januarska ponudba: Sárvár, Sitke;
2. majska ponudba: Szombathely, Ják, Szeleste, arboret v Jelu;
3. avgustna ponudba: Őrség, Körmend, Grad, Güssing;
4. oktobrska ponudba: Kőszeg, Bükfürdő, mesto in grad Lockenhaus.
Predlagan program:
1. januarska ponudba „Novoletna napolnitev”.: Sárvár, Sitke:
Začnite novo leto udobno v Sárváru! Veliko ljudi meni, da kakšni so prvi dnevi leta, takšna bo
kvaliteta celega leta. Ne razmišljajte veliko, razvajajte sebe na začetku leta! Terme in grad v Sárváru
ter okoliška regija s svojimi gradovi ponujajo dobro zabavo. Hotel Sárvára (s 4 in 5 zvezdicami) pa
obljublja kvalitetno postrežbo. V Sárváru vas čaka cela vrsta možnosti zdravljanja, wellnessa,
lepotne nege in gastronomskih doživetij. Mestece lahko zadosti vse potrebe.

2. majska ponudba „Bohotna narava”: Szombathely, Ják, Szeleste, arboret v Jelu:
Szombathely je središče regije in je takšno veliko mesto, ki ji je uspelo ohraniti mirno podeželsko
vzdušje, kljub temu pa najdemo vse, kar potrebujemo za to, da bi tukaj preživeli en vsebinski
vikend. Muzeji Szombathelya: pri znebitvi stresa pomaga tiho vzdušje muzejev in dragoceni
spomini preteklosti. Podoživimo razpoloženje in se pustimo zanesti v zgodovinske perspektive!
Kot se to spodobi za en županijski sedež, čaka obiskovalce veliko muzejev, in razstavnih prostorov,
ki ponujajo vrednote različnih zgodovinskih periodov.
3. avgustna ponudba” Travniki, gradovi”: Őrség, Körmend, grad na Gradu, Güssing.
Če vas teži zaprto vzdušje pisarne in veste, da je na sredini poletja vsak na dopustu, vi pa nimate
časa za daljši oddih, vam nudi odlično možnost županija Vas. Odkrijte Őrség! Nedotaknjena
narava, verodostojno madžarsko podeželsko vzdušje, urejena in kvalitetna prenočišča, kvalitetni
lokalni izdelki in živila nudijo tako doživetje, ki je niti ne pričakujete. Ta organ je popolnoma
nasprotje tistega, v katerem preživljate svoj vsakdan, zato je dobra nasprotna točka domanjemu
napornemu življenju. Kot središče vašega oddiha predlagamo Őrség in to, da prespite tukaj in v
nekaj dneh prehodite okolico. (Če boste začeli, boste ostali dalj časa, kot ste to načrtovali. Vzemite
vnaprej še nekaj dni dopusta! Vsak dan boste odkrili nove zaklade Őrséga, od katerih se boste težko
poslovili.) Če se malce premaknemo iz Őrség pa postanejo dostopni gradovi, dvori in kulturni
spomeniki županije Vas, Burgenlanda in Slovenije. Pokrajine vseh treh držav, ki se jih dotaknete
pa so znane po naravnem zakladu in zelenem območju. Ta pokrajina je svet travnikov, hribov,
gozdov. Naj nikogar ne moti, da je treba večkrat prestopiti mejo, saj je to v resnici ena pokrajina.
4. oktobrska ponudba „Jesenske pustolovščine”: Kőszeg, Bükfürdő, Lockenhaus:
Jesen je čas družnskih izletov, zato zberite vašo manjšo, večjo družino in pridite v Kőszeg in
okolico. Za središče izleta izberite Kőszeg, prespite tukaj in prehodite okolico. Majhno mesto leži
blizu Avstrije, ima središče, ki nudi možnost za mirni sprehod med stavbami kulturnih spomenikov.
Bližnji Kőszegi hegység in okolica Írottkőja sta primerni za ture v naravi, pripravite se s čevlji za
turo! Fizična zmogljivost, dober zrak, bližina narave bodo prinesli pravo pomiritev. Znebimo se
stresa! Uležite se na mehkem odpadlem suhem listju, dihajte svež zrak in če bi slučajno zaspali,
prepustite se nekaj minutni siesti v naravi.

