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Köszöntő
Sárvár – minôség minden áron
Sárvár szerethetô város. Mindenki megtalálhatja benne azt,
amit keres. Minden rezdülése mögött észrevétlen, kompromisszumot nem ismerô profizmus rejlik. A paletta teljes: az
ív a prémium kategóriájú szálláshelyek nyújtotta szuperluxustól a családokat befogadó apartmanok otthonosságáig
terjed. A gyógyulni és pihenni vágyó idôsebb generációk
és a legfiatalabbak, akik reggeltôl estig fáradhatatlanul az
élményt keresik a fürdôben, a fesztiválokon vagy a kalandparkban, jól megférnek egymás mellett. Ahogy a várbéli zenés mulatságok nyüzsgô forgatagától is csupán egy rövid
sétát kell tennünk, hogy a fák és a bokrok végtelen csendjének nyugalma áradjon felénk.
Sárvár szerethetô város. Mindenki megtalálhatja benne
mindazt, amit szeret.
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Harmónia
Baden-Baden, Bayreuth, Marienbad és Sárvár... Európa
kitüntetett pontjai. Egy és ugyanazon gondolatnak különbözô vetületei. Gyógyhelyek. Kivételezettek. Terek, ahol
nemcsak élni, de gyógyulni is lehet. Élni a szó legnemesebb
értelmében. Életet, melyben egy-egy órára, néhány napra
ünneppé változnak a terhes hétköznapok, kínjaikat örömmé és kristálytiszta ragyogássá szelidíti az elemek jósága.
Ez a jóság sugárzik itt mindenbôl - a létezés szerény, ám
megkérdôjelezhetetlen eleganciája. A teremtés összhangzattanát írják itt az öreg platánok a sétányok peremén,
a szökôkút vidám színeket fest a fôtér közepére, a templom freskóin Szent László vizet fakaszt, a botanikus kert
mélyet szippant a fáradt augusztusi délután csendjébôl...
Harmonia Sárvárensis.
Gyógyhellyé nyilvánítva 2012-ben. Hivatalosan is.
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Ölelés
”Sanus per aquam” – a víz által nyert egészség – ringatás
és ölelés. Mélységbôl feltörô erô, az újjászületés mágiája.
Az élet maga. Sárvár alatt két helyen is szunnyad. 2000
méter mélyen, 83°C fokosan mindent magába old, 1200 méteren szelídebb: 43 °C fokos hômérsékletével a híres sárvári
fürdô és számos szálloda medencéit tölti fáradhatatlanul.
Spa, wellness, élmény és medicina: Sárvár a legmodernebb kor fürdôkultúrájának egyik európai fellegvára.
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Gondoskodás
Sárváron minden vendég fontosnak érezheti magát.
Családi élményfürdô, wellness, gyógyászat és szépségápolás:

egyedülálló

komplexitásban

fellelhetô

egy

helyen. A wellness masszázsok, ayurveda kezelés,
thai

masszázs,

keleti

terápiák,

kádfürdôk,

pakolá-

sok hatását a felhasznált magas minôségû alapanyagok és a komoly szakértelemmel alkalmazott módszerek garantálják. Általuk teremt Sárvár új minôséget a
testi és lelki újjászületés palettáján.
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Királyi kényeztetés
Ôfelsége, a vendég. Kénye, kedve mindennél fontosabb.
Királynak érezni magát, Sárváron minden vendégnek
megadatik. De vajon tudja-e mindenki, aki Sárvárt választja úti célul, hogy sárvári birtokán álló vára falai közt halt
meg 1921-ben III. Lajos, az utolsó bajor király? Ez az egyik
oka, hogy az Európai Királyi Fürdôk Szövetsége 2004-ben
Sárvárt is tagjai közé választotta. A szövetség tagja ugyanis
csak olyan fürdôváros lehet, amelynek királyi kötôdése igazolható, valamint kiemelkedôen magas színvonalú fürdôt
és szállodát üzemeltet. Magyar fürdôvárosok közül ilyen
megtiszteltetés mindössze Sárvárnak jutott osztályrészül.
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Élő történelem
Az elsô Magyarországon nyomtatott magyar nyelvû könyv,
az egyik elsô iskola, Sylvester János és Tinódi Lantos
Sebestyén mûvei, Nádasdy Tamás messze földön híres
gyümölcsöskertje, a Wittelsbachok mintagazdasága, a Nádasdyk Európa-hírû mûgyûjteménye, a reneszánsz-barokk
elemeket ötvözô, épségben fennmaradt Nádasdy-vár és
múzeum, a belváros ódon hangulatot árasztó épületei
egytôl egyig élô és szerves részei annak a kulisszának, ami
Sárvárt Európa legélhetôbb fürdôvárosai és gyógyhelyei
közé emeli.
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Földi örömök
Sárvár felett mindig kék az ég és soha nem megy le a nap.
Élmény és szórakozás szívesen járnak kéz a kézben. Színpompás történelmi játékok, zene, tánc, nemzetközi motoros
találkozó, se szeri se száma az üdítô rendezvényeknek és
fesztiváloknak. S akinek még ez sem elég, az kipróbálhatja
a fürdô mellett létesült kalandpark merész kötél- és mászó
pályáit. Persze mindez csak azért, nehogy azután ne legyen
mit kipihenni a víz éltetô ringatásában.
Valóban: Sárvár élô és éltetô város.
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Kristálytiszta élmény
Vissza az eredethez – a kristálytiszta élmény. A test, a lélek
és a szellem emberi, talán túlontúl emberi harmóniája nem
lenne teljes az élô természetbe való beleoldódás élménye
nélkül. Egy-egy szerelmes séta meghittsége a tavaszi arborétumban, a tétova evezôcsapások nyáresti némasága a
csónakázótavon, a Vadkert fáinak pirosló ôszi lombja vagy
a fûtött szobák otthonos melegébe bekandikáló téli táj
mind-mind új perspektívát nyitnak a holnapokhoz.
Sárvár, érkezzünk akár tavasszal, akár nyáron, akár ôsszel
vagy télen, mindig az a hely lesz, ahol ez a távlat megnyílik elôttünk - az öröm, az összhang, az élet és a teljesség
kristálytiszta élménye.
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Bratislava
Vienna
Graz
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Budapest 213 km

Vienna 132 km

Bratislava 135 km

Graz 152 km

Budapest

Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.
Tel: +36 95 520 178
E-mail: tdm@sarvar.hu
Web: www.info.sarvar.hu

