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Sárvár
Sárvár hazánk egyik kedvelt, nagy múltú fürdőhelye. Nyugat-Dunántúl szívében,
gyönyörű természeti környezetben, a Rába völgyében, a Kemeneshát dombjai között fekszik. Természeti szépségével, gyönyörű várával, zenei rendezvényeivel és
változatos szabadidős elfoglaltságaival igazi pihenést kínál.
Sokarcú és sokszínű, gazdag múlttal rendelkező város. Több mint ezer esztendős
történelme során számos kézzelfogható és a kultúra által megőrzött értéket halmoztak fel itt elődeink.
A kőolajkutatók 1961-ben az aranynál is értékesebb kincset leltek a föld mélyén:
a gyógyvizet. Sárvár további fejlődésében fontos szerepet kapott a természeti
kincsre alapozott gyógyidegenforgalom.
Ritkaságnak számít, hogy egy kisvárost kétféle gyógyvízzel ajándékozzon meg
a természet, de Sárvár ilyen! Az alkáli hidrogénkarbonát tartalmú gyógyvíz 43
fokos és 1300 méter mélyen található. Főként nátrium-kloridot, hidrogén-karbonátot és nyomelemeket tartalmaz. Kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések gyógykezelésére, rehabilitációra, sportsérülések, húzódások utókezelésére,
izomlazító fürdésre. A másik gyógyforrás 83 fokos magas sótartalmú gyógyvizet
tartalmaz, melynek főbb alkotórészei a nátrium-klorid, hidrogén-karbonát, jód,
bróm, fluor és számos nyomelem.
Erre a kétféle kincsre épült fel a város első fürdője a 60-as évek végén, 2002-ben
pedig a XXI. századnak megfelelő, új, exkluzív Gyógy- és Wellnessfürdő.
Kultúra & történelem
Sárváron egyszerre ötvöződik a kultúra, az építészet és az idilli környezet
egységbe. Mit is ajánlhatunk az idelátogatóknak?
Sárvár kultúrtörténeti és építészeti emlékekben gazdag. A város szimbóluma a reneszánsz várkastély - a Nádasdy vár. Jellegzetes kaputornyával és a várárkon
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átívelő boltíves hídjával a nemzeti örökség része. Legszebb része a díszterem,
melynek falain Hans Rudolf Miller csataképei és Stefan Dorffmeister freskói még
ma is láthatók. A múzeum korhűen berendezett termeiben a vár birtokosainak
anyagai, valamint egy huszárgyűjtemény található. Nyáron szabadtéri zenei koncerteknek, kulturális fesztiváloknak, szüreti mulatságnak és népszerű vásároknak
ad otthont a vár belső udvara.
A városnézést célszerű itt kezdeni, a későbbiek során a vár pompás tájékozódási
pontként is szolgál.
A Nádasdy-várral szemben található a múlt század első harmadában klasszicista
stílusban épült evangélikus templom.
A város főterén, a városháza épületének oldalán több mint húsz kisebb harang
kedves térzenével szórakoztatja a látogatót. A tér közepén játékos szökőkút áll,
mely a város és a vizek szoros kapcsolatát idézi. A tér meghatározó épülete a
Szent László plébánia templom. A templom mögött álló kétszintes épületben
tanított egykor Gárdonyi Géza. Sárváron született meg hazánk első magyar nyelven nyomtatott könyve, amely Sylvester János Új Testamentum fordítása (1541).
Tinódi Lantos Sebestyén, a vándorhistóriás is Sárváron lelt otthonra.
A várból jobbra indulva a várárok helyén kialakított park évszázados platánjai kísérik a járókelőt a vár szomszédságában lévő Arborétum bejáratához.
A hét tóból álló csónakázó tó, a Rába part, a Vadkert, az erdős- ligetes várkörnyék
minden korosztály számára tartogat látnivalót.
Sárváron rendszeresek a rendezvények, a kulturális és szórakoztató programok
egyaránt. Ezeknek a Nádasdy-vár udvara, a Kossuth tér, valamint Sárvár vadonatúj rendezvénytere a Posta tér ad otthont. Nagyon népszerűek a fesztiválok is:
a Nádasdy Fesztivál mindig július második felében kerül megrendezésre, ekkor
középkori hangulatba öltözik a város, és törökök ostromolják a várat; a kulturális
nagyrendezvények közül kiemelkedik a Nemzetközi Folklórfesztivál, a Fúvósfesztivál és a Mazsorett Fesztivál.
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Kirándulóhelyek, látnivalók
Érdemes Sárvárra több napos pihenést tervezni, hiszen a fürdőzésen kívül számos
látnivaló és kirándulóhely várja a környéken. Ebből kínálunk itt Önöknek egy kis
ízelítőt. A túrák központja mindig Sárvár, ez az alfa és omega...
Aktívan – Zöld környezetben
Tartson velünk egy kellemes sétára! Sárváron a vár szomszédságában fekvő
Arborétum igazán megér egy látogatást! Itt nyílnak a legszebb rhododendronok,
terpeszkednek többszáz éves platánok, mamutfenyők... A száznál is több különleges növényfajta megismerése órákig tartó kikapcsolódást jelent a látogatóknak.
És hogy a romantikának is adózzon, az arborétum alatt két patak folyik egymásba,
felette egy vadászház őrzi az arborétum rendjét. A sétányok melletti szobrok teszik
élménygazdaggá a kertészkertben tett kirándulást.
Csodás, több tóból álló Csónakázó-tó található a fürdő mögött, ahol épített utakon, hangulatos hidakon átkelve ismerkedhet meg az élővilággal illetve lélegezheti
be a tiszta levegőt, adhatja át magát a csendnek és nyugalomnak.
A Vadkert körút Sárvár zöld szívén halad keresztül. Sétálók, kirándulók, futók és
kerékpározók élvezik ki a körút és környéke adottságait. A Vadkert körútról nyílik
a Kirándulóerdő, ahol találhatunk szalonnasütőhelyet, játszótereket is. A Kirándulóerdő ösvényei elvezetnek a Rába folyóig, amely mentén akár folytathatjuk is
sétánkat. A Vadkert körútról elérhetőek a Csónakázó-tavak is, valamint a Sárvári
Kalandpark.
Egy izgalmas vízitúra? A Rába – hazánk legromantikusabb és leggyorsabb folyója – határolja a várost. A folyó felső szakaszán Szentgotthárd és Sárvár között
a magas vízhozamnak köszönhetően a nyári aszály idején sem maradnak el a
túrák. A kalandos, vadregényes evezés után, a Rábán leereszkedve érkezhet meg
Sárvárra, ahol akár kedvére lubickolhat, kipihenheti fáradalmait vagy felfedezheti
a kultúra és történelem emlékeit!
Két keréken? Sárvárról kiváló kirándulási lehetőség a biciklis túra, hogy a környéket felfedezze. Mindenkinek ajánlott egy kellemes kerekezés a Csónakázó-tó
körül, vagy akár a városhatáron kívül. A kerékpárra ne legyen gondja! A városban
több helyen is kölcsönözhető túrabicikli és city bike.
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Bakancsos túra? A Ság-hegy, a Somló és a Kőszegi hegység dombjai várják
Önöket. Kiépített és kitáblázott kirándulóutak, pihenőhelyek, akár autóval is megközelíthető hegyi ösvények rengetege. Járt már az Írottkőn? Ismeri a Ság-hegy
kráterének titkát? A Ság-hegy a balatoni vulkánsor legnyugatibb tagja. A sajátos
helyi klíma energiával tölt fel, az épített kirándulóösvény pedig minden érdekességhez elvezeti Önt. Töltődjön fel a környék hegyeinek kiváló levegőjével!
És még sok minden más: tenisz, lovaglás, nordic walking, képzett edzők és animátorok. Kérdezzen bátran!
A gasztronómia és bor szerelmeseit számos étterem, vendéglő és borpince várja. Kellemes
teraszokkal, hangulatos kerthelyiségekkel fogadják a betérőket a környék vendéglátó egységei. A hagyományos magyar ételektől a napjainkban egyre népszerűbb wellness gasztronómián át, a nemzetközi ételek és a helyi specialitások széles kínálata csábítja az
ínyenceket és a hagyományos ízek kedvelőit egyaránt.
Sárvár két borvidék között fekszik, íz és szín találkozik itt. A város közelében fekvő
Hegyháton generációk adják át egymásnak a borkészítés titkát.
A térség látványosságai
Kellemes egynapos kirándulásokat lehet tenni a környéken is. Szombathely különösen gazdag római emlékekben és barokk látnivalókban. Gyermekes családoknak felejthetetlen élményt nyújt a Kalandváros – ami igazi játékbirodalom. A
Savaria Történelmi Karnevál valódi történelmi időutazás, ahol a látogatók megismerhetik a 2000 éves város régmúltját, Savaria történelmét. A várost kelta harcosok, római katonák, gladiátorok, íjászok, mutatványosok, gólyalábasok hada
népesíti be. Számos rendezvény, vásári hangulat, hetedhét országra szóló vigasság vár kicsiket és nagyokat.
Kőszeg a régió ékszerdoboza. Zegzugos utcái, kedves házacskái valósággal magával ragadják a látogatókat. A friss és tiszta levegőn mindenkinek jól esik egy
séta az Írottkőhöz, a Hétforráshoz, az Óház kilátóhoz vagy akár a Steier házakhoz.
Az Őrség apró kézműves műhelyeiről, az otthon, adalékanyagok nélkül gyártott
mennyei étkekről bizonyára hallott már. Gondolt már rá, hogy meglátogatja a magyar unikum, a tökmagolaj és méz hazáját?
Jákon áll a híres, késő román stílusú Szent György templom. Megér egy kirándulást.
Sümeg – mintegy félórányi autóút Sárvártól – nagyon népszerű kirándulóhely.
Szép tájképi környezet, messzire nyúló történelmi és kultúrtörténeti emlékek, hangulatos városkép és a szépen helyreállított vár sok turistát vonz ide. A vár alatt
rendszeresen rendeznek várjátékokat és középkori lakomával egybekötött lovagi
tornákat. Múzeumok, várak és kastélyok; várszínházak, várjátékok, színes programok, mind-mind csak a régmúlt időket idézik, tartson velünk!
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Gyógy- és Wellnessfürdő Sárvár
Bár Sárvár eredetileg gyógyfürdőhelyként vált ismertté, a mai fürdő azonban már
sokkal többet nyújt az idelátogatóknak egy hagyományos gyógyfürdőnél. A fürdő
az egészség megtartásához szükséges mozgást, lazítást, élménnyel teli kikapcsolódást kapcsolja össze. Egy hely, ahol a család apraja nagyja jól érzi magát! A
családi élményfürdőben a kifogyhatatlan energiájú örökmozgók sem unatkoznak.
Sok-sok játék, vidámság vár a gyermekekre!

Egész évben vendégeink rendelkezésére álló szolgáltatások:
Fedett gyógymedence ● Félig fedett gyógymedence ● Félig fedett élménymedence ● Hullámmedence ● Gyermek medence játékokkal ● Bébi pancsoló ● Pezsgőmedence ● Úszómedence ● 3 óriáscsúszda ● 6 beltéri csúszda ● Játszóház
óvónőkkel ● Szauna-világ ● Fitness centrum ● Bowling pálya ● Gyógyászati központ ● Wellness centrum ● Exkluzív pihenőterek ● Szolárium ● Fodrászat ● Kozmetika ● Pedikűr ● Vendéglátó egységek
Tavasztól őszig az alábbi szolgáltatások várják a vendégeket:
Strandmedence ● Csúszdák ● 12 óriáscsúszda ● Hullámmedence ● Fejesugró
öböl ● Bébi medence ● Gyermek kalandmedence vízi várral és kalózhajóval ●
Gyermek élménymedence vízi játszótérrel ● Nosztalgia gyógyvizes medence ●
Többkorosztályos játszótér ● Napozóterasz ● Sportpályák: strandfoci, strandröplabda, petanque ● Nyári pavilonsor
Kitüntetések, díjak:
A fürdő kínálata sokszínűségének, magas színvonalú szolgáltatásainak, dolgozói
professzionalitásának, infrastruktúrájának, higiéniájának köszönhetően számos
elismerésben és díjban részesült:
● Elnyerte a Magyar Wellness Társaság Nívódíját Wellness Center és Wellness
Medicina kategóriában.
● Az Európai Fürdőszövetségtől 2007-ben megkapta az EuropeSpa Med minőségdíjat, amely egy nemzetközi kitüntetés.
● Sárvár tagja az Európai Királyi Fürdők Szövetségének. A szövetség tagja az a
város lehet, amely magas színvonalú fürdőt üzemeltet, emellett királyi kötődése
igazolható.
● 2015-ben a Magyar Fürdőszövetség Minősítő Bizottság a legmagasabb, ötcsillagos kategóriába sorolta a sárvári fürdőt.
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Határtalan élmény gyermekes családok részére
A legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki megtalálja a kedvére valót a
fürdőben. Az új családi élményfürdő megnyitásával a korosztályok elkülönülten,
mégis együtt tudnak kikapcsolódni. Egy napfényes folyosó köti össze a gyógyfürdőt a családi fürdőépülettel. Itt aztán minden a gyermekekről és a fiatalokról
szól …. és amíg az apróságok önfeledten szórakoznak, szüleik a pezsgőmedencéből szemmel tarthatják őket.
Itt mindenki kedvére válogathat a különböző méretű és meredekségű csúszdák,
családi és gyermekmedencék közül. A legidillibb dél-tengeri hangulatot idéző 5000
m2-es épület csupa kaland. A babamedence mellett pelenkázó helyiség, babamama szoba, baba-melegedő valamint egy mikróval és bébiétel melegítővel felszerelt babakonyha teszik komfortosabbá a hétköznapi ügyek intézését.
Ha a szülők kettesben szeretnének egy kis időt tölteni, lelkiismeret-furdalás nélkül
megtehetik, hiszen szakképzett óvónőink gondoskodnak az apróságok felhőtlen
jókedvéről a játszóházban. Játszanak és programokat szerveznek – barkácsolás,
bábszínház, diavetítés, zenés táncos műsorok – társai lesznek a gyermekeknek
az itt tartózkodás alatt. Érdemes figyelni a fürdő honlapján a programajánlót,
hiszen gyakran találkozhatnak a fürdőn bohóccal, előadóművészekkel, táncosokkal, szerveznek vízi vetélkedőket és mindenféle vidám programot.
Klórmentes víztisztítás – ultraszűrős technológia
Az Önök és gyermekeik egészsége érdekében az új családi fürdőközpontban a
medencék vizéhez nem teszünk klórt, a vegyszerfelhasználás pedig minimalizálva
van. A medencéket speciális ultraszűrők segítségével tisztítjuk, melyek segítségével a víz teljesen csíra- és baktériummentessé válik.
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Aktív pihenés a szabadban
A jó idő beálltával megnyit a strand, és a simogató napsugarak, a kellemes hőfokú
víz májustól szeptember végéig csalogatják a családok apraját-nagyját.
A strandmedence hűs vize jól esik a nyári melegben, a hullámmedence kifutó hullámai tengerpartot idéznek.
A kalandra vágyók korlátlanul élvezhetik a csúszdázás örömét, mind a négypályás
versenycsúszdán, mind pedig a nyolc óriáscsúszdán, melyek között igazán különlegesek és extrémek is találhatóak.
A gyerkőcök a kalózhajón, a vízi várban és a gyermek élménymedence vízi játszótéren szórakozhatnak és csúszdázhatnak önfeledten, míg a legkisebbeknek a
bébi pancsolót ajánljuk.
Különböző sportpályák – strandröplabda, strandfoci és petanque pályák – játszóterek megannyi szórakozást kínálnak minden korosztálynak – élmény és kaland minden mennyiségben…
Jó időben a játszóház az óvónőkkel kitelepül a szabadba: barkácsolással, vízi és
szárazföldi vetélkedőkkel, programokkal szórakoztatják a kicsiket és szüleiket.
A gyógyvizes nosztalgia medencénél pedig azok találják meg számításaikat, akik
nyugalomra és pihenésre vágynak.
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Feltöltődni, pihenni szeretne?
A wellness szolgáltatások egészséget, jobb közérzetet, szépséget és vitalitást
biztosítanak. Próbálja ki a különleges masszázsokat: aroma- vagy mézes maszszázs, lávaköves masszázs, nyirokmasszázs, tibeti és shiatsu masszázs. A csokoládés, jughurtos és olivaolajos testpakolások bőrünk szépségéhez járulnak
hozzá.
Egy igazi különlegesség a hangmasszázs. A kezelések különböző méretű tibeti
tálakkal illetve hangágyon történnek. Mindkét lehetőség hozzásegíti a test energiamezejében keletkezett zavarok helyreállítását, támogatja az immunrendszer
felerősödését. Ajánljuk gyermekeknek, ha tanulással vagy viselkedéssel összefüggő gondjaik vannak, illetve felnőtteknek, ha szeretnének felszabadulni, szervezetük öngyógyító képességét felerősíteni.
Az ayurvédikus masszázsok több ezer éve ismeretesek szerte Indiában. Kiváló
lehetőség, hogy a modern élet okozta stresszt csökkentsük általa. Az 5000 éves
indiai orvoslás neve a szanszkritból származik, és azt jelenti:,,a hosszú és egészséges élet tudománya". Az ayurvedikus masszázsok során speciális, Indiából származó eredeti olajokat használnak a kezelésekhez, amelyek minden esetben
melegen kerülnek a testre. A speciális masszázsok elindítják az öngyógyító folyamatokat, hozzásegítenek, hogy a lerakódott méreganyagok eltávozzanak a
testből, ellazítják a testet és a lelket.
Ayurvedikus kezelések:
Sarvanga abhyanga (a teljes test meleg olajos masszázsa talpaktól a fejtetőig, a
kezelést gőzkabinban történő méregtelenítés zárja le), Shirodara (a fej masszázsa
és homlokra csorgatott gyógyolaj), Prustaabhyanga (a hát meleg olajos masszázsa), Shiroabhyanga (a fej masszázsa - speciális meleg gyógyolajjal), szinkron
masszázs (a teljes test masszázsa két masszőrrel, indiai gyógyolajjal).

Szauna-világ
Egy eseménydús nap után a Szauna-világ gondoskodik testi-lelki felfrissülésről,
mely nagyfokú luxust kínál, az egészségmegőrzés valóságos temploma. Itt a következők közül választhatnak a szaunázás szerelmesei: kinti és benti finn szaunák,
bio szauna, infra szauna, gőzfürdők, aromakabinok, Kneipp medence. Ez a világ
olyan, mint egy gyöngyszem a fürdőn belül, egy kis sziget, ahol nyugalom uralkodik, és a külvilág egy csapásra megszűnik. Tapasztalja meg a különleges szauna
felöntések rendkívüli élményét is!
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Gyógyulni vágyóknak ajánljuk
Sárváron a pihenés, feltöltődés mellett gyógyulni is lehet. A gyógycentrumban reumatológus orvosok és magasan képzett terapeuták várják a vendégeket. A kezelések egy része TB által támogatott (gyógymasszázs, víz alatti sugármasszázs,
iszappakolás, súlyfürdő, szénsavas kádfürdő, gyógytorna). Önnek nincsen más
dolga, mint felkeresni a fürdőben rendelő reumatológusok egyikét, akik beutaló és
várakozási idő nélkül fogadják a pácienseket, vizsgálat után pedig felírják a szükséges kezeléseket.
A kiváló minőségű sárvári gyógyvízzel töltött medencékben a selymes víz átjárja
a testet és lelket, feledtetve a hétköznapi gondokat, gyógyírt jelentve a fájó ízületekre, reumatikus panaszokra. Kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések
gyógykezelésére, rehabilitációs betegségek, sportsérülések utókezelésére, neurológiai panaszokra, izomlazító fürdésre.
A hagyományos kezeléseken kívül számos különleges terápia színesíti a palettát.
Ezek a kezelések a megelőzést, prevenciót is szolgálják.
Néhány példa: Papimi kezelés, lökéshullámterápia, manuálterápia, sóbarlang, inhaláció (légúti, asztmás megbetegedések); nyirok masszázsok: elősegítik a nyirokszállítást, javasolt ödémák esetén; elektroterápiás kezelések, iszappakolás,
gyógytorna, súlyfürdő, víz alatti sugármasszázs.

Sportolni, mozogni szeretőknek…
A fürdő színvonalas fitness termében nem csak a testünket tarthatjuk karban,
hanem modern gépparkja révén rehabilitációra is kitűnően alkalmas. Kardio- és
erősítőgépek, szakmailag felkészült személyi edzők tanácsadással és edzéstervekkel minden korosztályt várnak.
Az edzők számos mozgásprogramot – TRX edzés, vízigimnasztika, aqua bike –
kínálnak.
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Sárvári Kalandpark
A sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő közvetlen szomszédságában lévő Kalandpark
számos kikapcsolódási lehetőséget nyújt kicsik és nagyok számára egyaránt, így
remek családi program lehet, de emellett kitűnő úti cél baráti társaságoknak is. A
Kalandpark megannyi izgalmas kalandot és kihívást ígér az ide látogatóknak.
A 120 állásos erdei kötélpályarendszer már 3 éves kortól egészen a felnőtt haladó mászókig várja vendégeit. A patkótó fölötti átcsúszások, a 8 méter magasban
lévő valódi erőpróbát jelentő akadályok még a legbátrabbakat is próbára teszik.
A szikla és a falmászás kedvelők örömére a Kalandparkban található egy 10 méter
magas mászófal. Ha szeretnénk minden apró izmunkat megmozgatni, akkor ez
egy remek lehetőség rá. A gyerekkor egyik elmaradhatatlan tevékenysége a „fák
meghódítása”, azaz a famászás. A Kalandparkban ebből akár sportot is űzhetnek
az ide látogató vendégek.
Azok a vendégek, akik nem félnek a szédítő mélységtől, új élménnyel gazdagodhatnak a Kalandpark bátorságpróbáján. Ennek során egy földbe ágyazott, 5
méter magas totemoszlop tetejére kell feljutni biztosítással. A játék célja és lényege, hogy a totemoszlopra felállva, majd onnan elrugaszkodva ugorjunk a
mélybe.
Történelmünk hagyományait felelevenítve a tradicionális íjászattal is megismerkedhetnek a Kalandparkba érkezők, vagy a tapadókorongos íjászat és a légpuska lövészet során találhatnak célba.
A kicsik számára izgalmas szórakozást nyújt az „aranymosás”, hiszen a tóparton
kialakított kis aranymosoda segítségével 10-12 fajta kristályból többet is meglelhetnek. A kicsik örömére található itt egy játszótér is, ami mesebeli szereplők megformálásával készült, hogy a kötélpálya fáradalmait és a maradék energiát
levezethessék a gyerekek.
A kikapcsolódni vágyók a Kalandpark erdei tanösvényén megtapasztalhatják a
természet szépségét, és bővíthetik ismereteiket az erdő és a tó növény- és állatvilágával kapcsolatban.
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Megközelíthetôség:
Budapest - Sárvár 213 km
Budapest – Győr (M1-es autópálya), Szombathely
felé M85-M86 – Hegyfalunál Sárvár irányába

Debrecen - Sárvár 444 km
Debrecen – Budapest (M3-as autópálya) – Győr
(M1-as autópálya) – Szombathely felé M85-M86 –
Hegyfalunál Sárvár irányába

Pécs - Sárvár 220 km
Pécs – Kaposvár – Keszthely – Sárvár (84-es főút)

Szeged - Sárvár 380 km
Szeged – Budapest (M5-ös autópálya) – Győr
(M1-as autópálya) – Szombathely felé M85-M86 –
Hegyfalunál Sárvár irányába

Székesfehérvár - Sárvár 134 km

Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő
9600 Sárvár, Vadkert u. 1.
Telefon: 06 95 523-600
Fax: 06 95 523-604
info@sarvarfurdo.hu
www.badsarvar.hu
A fürdő GPS koordinátái:
47° 14' 48,81"; 16° 56' 54,02"

design: www.logomotiv.hu

Székesfehérvár – Veszprém – Jánosháza
(8-as főút) – Sárvár (84-es főút)

