Team building ponudbe za podjetja (v regiji županije Vas)
Team building kreativno in aktivno

CILJNA SKUPINA PAKETA: Paket ponuja turistično ponudbo za organizacije, podjetja, ki
opravljajo gospodarsko dejavnost. Skupno število skupin je od 5-10 do 30-40 oseb.
Posebna ponudba, posameznost je tisto, zaradi česar se županija Vas is regija razlikuje od
konkurentov. Če upoštevamo tematiko paketa, lahko ponudimo tri markantnih ponudb: Őrség,
reka Raba, Sárvár in Celldömölk. Z različnimi ponudbami teh treh krajev lahko pridobimo različne
ciljne skupine.

To so: 1. Rustikalni paket, z alternativnim vidikom , ki se obenem prilagodi k poduhovljenosti
pokrajine Őrség; 2. ,,Nomadska vodna pustolovščina”, ki nudi vodno pustolovščino na reki Rabi,
ki se prilagodi vzdušju vodnih tur na reki Rabi; 3. Odpočitniški paket z enim ščepcem razburjanja:
predlaga terme v Sárváru in Celldömölku za tiste, ki hrepenijo po klasičnem oddihu. Vsi paketi
ponujajo ogled bližnjih dvorov, gradov. So pa tudi ponudbe za šport, gastronomske in druge
dejavnosti.
Verjetno lahko izberete kraj team buildinga iz več ponudb, možnostih. Ponudbeni trg je širok,
pester, ampak dovolite nam, da vam predstavimo nekaj razburljivih možnostih v regiji županije
Vas. Upamo, da vas bodo naše posebne ponudbe prepričale in boste nato tukaj podoživeli posebno
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Iz treh ponudb lahko izberete tudi samo eno, ampak tisti, ki jim denarnica in čas dovoli, lahko
poskusite vse tri ponudbe. Če boste naredili vse tri team building ture, boste dobili eno kolektivo,
katere člani so se navadili drug na drugega in vejo učinkovito sodelovati, saj jih povezuje skupno
doživetje.
Ponujamo gradove, dvore, terme, velika nedotakljena območja, naravne zaklade županije Vas.
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Tistemu, ki je že bil v Őrségu, ne rabimo predstavljati posamezno vzdušje pokrajine, ki pa še ni bil
tam, pa mu lahko povemo, da je Őrség najbolj posebna pokrajina države in je ena prava kurioziteta.
To je pokrajina majhnih vasnic na gozdnatem območju, kjer se lahko vozimo na ulicah z manjšim
prometom, medtem pa lahko zadobimo naravno, kulturno in gastronomsko doživetje, ki nudijo
vsakomur enkratno doživetje. Na tem območju je odlično prometno sredstvo kolo. Če se odločimo
za to, bosta športni dosežek in kolektivno doživetje vrgla skupino iz ritma vsakdanjega poslovnega
toka in bo postal vsak del skupnosti.
Nomadska vodna pustolovščina:
Naslednja tura ponuja verjetno najbolj živahno in hkrati najbolj učinkovito obliko team buildinga.
To je: vodna tura na reki Rabi. Športna dejavnost, skupna doživetja, nomadska razmerja, veliko
nerazrešenih težav in oviri, ki se pojavljajo v času ture, zares združijo kolektivo. To ni svet
udobnosti hotelov, na to turo se ne bi podali vsa podjetja in direktorji. To je lahko rešitev za
učinkovit team building tistim podjetjem, ki imajo učinkovito, inovativno, stališče. Naš predlog
poti: od Monoštra do Rábahídvéga.

1. dan predlagamo izlet v Avstrijo, v bližnje mesto Güssing. V naselju se ponujata dve možnosti,
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Za prespati predlagamo mesto Monošter. Predlagana prenočišča: Gotth 'Art Wellness in
Conference hotel **** superior. Ima veliko sob, osebje, ki je pripravljeno na izvedbo konferenc –
za to je primerna lokacija za strokovne prireditve. Konferenčna dvorana lahko sprejme naenkrat
400 oseb.
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Pred večdnevno turo, za katero se obeta da bo resna, je dobro, če se malce pripravite. Predlagamo
Gotth 'Art Wellness in Conference hotel**** superior, ki nudi vse potrebne možnosti. Hranimo se
bogato, namočimo se v termah, uživajmo savno in udobnost. Bodimo dobri sosedi in odprti na
kulturo,

zgodovino

naših
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Možnost prenočišča ob vodi: Rábagyarmat: Kamping Bereg, Fő u. 42., nekaj sto metrov od mosta
reke Rabe in nekaj kilometrov od vasi.

2. dan od Rábagyarmata do Csákánydoroszlója (14 km). Na tem odseku bodimo pozorni na našo
okolje. Ovinkasti odsek reke pred ciljem je najlepši del reke Rabe na madžarski strani. Možnosti
prenočišča ob vodi: taborišče Vizi Vándor (nomadska razmerja, prostor za šotorjenje na drevnatem
območju).

3. dan od Csákánydoroszlója do Körmenda (15 km). Prenočišče v bližini vode, v Körmendu:
mestno vodno selišče Bárkaház v Körmendu. Druga prenočišča: penzion Halászcsárda gostilna in
penzion
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4. dan od Körmenda do Molnaszecsőda. Molnaszecsőd je naselje, ki ima 400 prebivalcev in leži
neposredno ob obrežju reke Rabe. Kljub temu, da je majhno naselje, pa skriva zanimivosti: lokvanje
jezera Úsztató so čudovite. Jezero je upravičeno naravovarstveno območje. Bližnjo naselje
Döröske: ima le 80 prebivalcev, ampak kljub temu je naselje pravi biser. Tukaj najdemo jezero, ki
so ga naredili tako, da so nabuhnili potok Borgács. Jezero je primerno za kopanje in ribolov.
5. dan od Molnaszecsőda do Rábahídvéga. (Vasvár) Niti ne bi mislili, da kako razburljiv je
Csodaszarvas Tájpark v Rábahídvégu. Na 16 hektarni površini najdemo jezero, reko, gozd, pašnik,
jurte, gozdni pustolovski park, lesene hiše, vrt Kneipp, živali, savno in veliko drugega. Tukaj je
možnost za lokostrelstvo, za ribolov, za čolnarjenje, za jahanje, za kuhanje pri taborskem ognju.
Ponudba vsebuje celo vrsto možnostih za team building. V bližini je Vasvár, zato se splača, če
načrtujete še en dan in obiščete tudi to mesto.
Predlogi:
Težkost ture je zwc-wwi+, torej lažja divja voda. Stanje vode se lahko - odvisno od letnega časa –
veliko spremeni, kar pa vpliva na podobo reke in tako na težkost ture. Opremo si lahko nabavimo
že doma, saj lahko kupimo ali pa sposodimo. Bo pa veliko možnosti tudi za sposojo na kraju mesta.
Da bi lahko izvedli to turo brez grbin, je potrebna prisotnost in pomoč osebe, ki pozna reko. V
tem primeru je več možnosti, mi predlagamo dve kolektivi, in sicer Vidra-Vizitúra ter Vizi Vándor.
Team building z resnimi nalogami: Na več točkah reke je potrebno dvigniti čoln prek, kar zahteva
pravo organizacijo. Naloge je potrebno že vnaprej razdeliti, na koncu pa bomo videli, da kdo kako
je rešil nalogo.
O prenočišču in prehrani: Tisti, ki pridejo sem, se največkrat namestijo v kampingih, taboriščih.
Priljubljen je šotor.

Opozorilo, turo predlagamo tistim, ki so dobri plavalci, saj je reka Raba divja voda. Tisti sodelavci,
ki niso izkušeni plavalci, pa naj pomagajo na kopnem, npr. pri nabavi, v logistiki, itd. So znane
naloge, kaj ne...
O opremi: Sodelavce, ki se bodo udeležili team buildinga, moramo pravočasno obvestiti o tem, da
bi se lahko individualno pripravili na to nalogo. Nasveti v zvezi opremo: poskrbimo za plastično
skrinjo, ki je vododržna in v kateri lahko shranimo naše vrednosti, obleke in elektronske naprave.
Predlagamo dve čevlji, ene copate, sandalo. Dežni plašč je »obvezen«! Reševalni oprsnik je v vsakem
primeru del opreme. Imejmo sredstva, ki so potrebna za nomadsko življenje. Priprava na vse to je
ena posamezna naloga, ki jo bo vsak rešil tako, da bo primerna njegovi potrebi. V praksi bo to
imelo zmagovalce in poražence.

Odpočitniški paket z enim ščepcem razburjanja: Sárvár, Ostffyasszonyfa, Celldömölk.
Ta paket predlagamo tistim, ki jim je všeč udobnost in ki jim pomeni team building obenem tudi
počitek, oddih in napolnitev. Zdravilna voda, terme, tobogani Sárvára obljubljajo pravo telesno
napolnitev, bližnji pustolovski park, kolesarske steze, sprehodne steze in nordic-wolking poti,
okolica čolnarskega jezera in arboret pa ponujajo možnost za športne in aktivne dejavnosti.
Pridobljena doživetja pa lahko dopolnimo s kulturnim doživetjem, ki ga dobimo ob ogledu gradu
v Sárváru in muzeja, ki je v njem.
Naslednji dan sledi obisk Pannónia Ringa v naselju Ostffyasszonyfa, kjer bomo udeleženi veliko
adrenalina. Tekmovalna steza je bila zgrajena za avte, motorje in gokarte. Na dirkališču lahko
nastane pravo tekmovanje med člani kolektiva. Po tekmovanju nudi pomirjevalno kulturno
doživetje razstava Weöres, ki jo najdemo v vasi. Pesnik je preživel tukaj veliko časa in je tudi veliko
ustvarjal tu. V stavbi je spominska razstava. Naselje ima še eno literarno zvezo, saj v kulturnem
domu opremljena soba ohranja relikvije pesnika Petőfija, ki je bil gost vasi, ko je bil star 16 let in je
tukaj pisal tudi zgodnje pesmi. Zanimivost vasi je še dvor Ostffy. Popoldan nadaljujmo našo pot
proti Celldömölku. V Celldömölku predlagamo, da prespite v Vulkán Fürdő Resortu****. Terme,
ki so del hotela, ležijo v razkošenem okolju. Iz zunanjega bazena lahko občudujemo goro Ság, ki
ima pet milijonov let star vulkanski izvor. V termah nas čaka več bazenov z zdravilno vodo, ki
imajo vodno temperaturo med 33-36 stopinj. Razvajalne storitve nudijo tako terme kot hotel Jufa.
Po odpočitniškem kopanju in wellnessu si lahko ogledamo dvojni zvonik županijske cerkve Matere
Božje v Celldömölku in redovno hišo, ki je v sosedstvu. Cerkev in okolica je hkrati tudi romarsko

središče. V Celldömölku, pri vznožju gore je obiskovalni center Vulkán Park, kjer lahko s pomočjo
interaktivne razstave spoznamo delovanje vulkanov.
Tistemu, komu je ta razstava vzbudila zanimanje, predlagamo turo na goro Ság, kjer si lahko
ogledate sledi vulkanov in lahko pogledate mesto Celldömölk od zgoraj. Poleg tega bo videl še križ
trianonskega kulturnega spomenika in okoliško ravno pokrajino.
PREDLAGAN TERMIN PAKETA: Predlagan termin ture v Őrségu je od začetka maja do
konca septembra, če pridete s kolesom. Če pa pridete z avtobusom pa je na voljo skozi celo leto.
Vodno turo predlagamo od sredine maja do sredine oktobra. Paket Sárvár, Ostffyasszonyfa,
Celldömölk pa predlagamo skozi celo leto.
TRAJANJE PAKETA: 3 dni 2 noči, oziroma 5 dni 4 noči (Nomadska vodna pustolovščina)

