a múlt, a jelen és a jövô együttélése a természetben és az emberi kapcsolatokban

Szentgotthárd – Magyarország

bemutatkozás

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior Szentgotthárd központjában kényelmes szobákkal, családi lakosztályokkal,
magas szinten felszerelt konferencia termeivel, elegáns és meghitt éttermekkel, mediterrán hangulatú wellness és egészségügyi
központtal, uszodával, mintegy 1500 m2 vízfelülettel, különleges
csúszdákkal, pezsgôfürdôkkel, szaunákkal, gôzfürdôkkel, aromakabinokkal, sportolási lehetôségekkel, gyógy- és wellness kezelésekkel várja vendégeit. A szálloda hangulatát a letisztult stílus és
a modern mûvészet harmonikus kombinációja jellemzi. Ezt a szellemet tükrözi a szálloda belsôépítészete is, melyben a modern
jelleg izgalmasan egészíti ki az idôtlen kultúra sajátságos elemeit.

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior szolgáltatási
palettájának középpontjában az alábbi értékek állnak:

regenerálódás
wellness- és gyógyfürdôk • élménymedencék • pezsgôfürdôk • 25 méteres úszómedence • tanmedence • csúszdák • élô animáció • szaunapark
• testkezelések • masszázs • ﬁtness • beauty farm • esztétikai fogászat

üzleti élet
500 fô befogadására alkalmas konferencia terem • szekció termek
• modern technikai felszereltség • hangszigetelt, mobil falak • WIFI
lefedettség a hotel jelentôs területén • Lobby Bár • Baroque Café

család
148 légkondicionált szoba • kulináris sokszínûség - tájjellegû ételek,
reform és vegetáriánus ételkülönlegességek, nemzetközi specialitások • csodálatos borok • ôrségi panoráma • animációs termálpark •
gyermekprogramok

aktív pihenés
Ôrségi Nemzeti Park • Bortúrák - Pannonhalma-Sokoróalja, Soproni Borvidék, Kôszeg és környéke, Somlói borvidék, Zalai borvidék •
vadászat • lovaglás • síelés Ausztriában • vízitúrák a Rábán • Kerékpározás, túrázás, futás - a Fertô tó körül, a Szigetközben, a Rába
mentén, az Ôrségben és a Göcsejben • Fürdés, strandolás - Fertô tó,
Vadása tó, Szajki tavak, Gébárti tó • Kulturális- és örökségturizmus
- városnézô túrák (Sopron, Kôszeg, Pannonhalma, Gyôr), fesztiválok
(Soproni Ünnepi Hetek, Kôszegi Szôlôjövések Ünnepe), a balatoni
régió és Kapolcs megismerése, burgenlandi és stájerországi várak,
kastélyok felfedezése

mûvészet
modern belsôépítészet • Gotth’Art Mûvészeti Galéria - XX. századi
magyar festészet • kortárs alkotások • kiállítással egybekötött értékesítés • ôrségi motívumok

szolgáltatási
paletta

szobák

A szálloda mind a 148 szobája könnyed eleganciájú bútorokkal, izgalmas színekkel, az „art” hangulatnak megfelelô mûvészeti alkotásokkal, kényelmes ágyakkal, modern fürdôszobával várja vendégeit.
A különbözô szobatípusok között lehet elrendezésbeli különbség,
a szobatípusok egymással változatosan variálhatóak, sok esetben
a szobák egymással összenyithatóak – kielégítve ezzel a speciális,
családi igényeket. A szállodában valamennyi szoba nemdohányzó. A
szobák komfortos ággyal, direkt hívásos telefonnal, modern zuhanyzós, kádas fürdôszobával, bekészített törölközôvel, fürdôköpennyel
és hajszárítóval, széffel, TV-vel, rádióval és Pay-TV-vel felszereltek.
A légkondicionált szobák jelentôs részéhez tágas erkély is tartozik,
amely kellemes kilátást kínál a szállodát körülölelô festôi barokk
parkra, illetve a környezô Vas megye, az Ôrség, Szlovénia és Ausztria tájegységeire.

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior szobái az
alábbi kategóriákba csoportosíthatóak:
A Gotth’Art Superior szobák tágas, kényelmes elhelyezést biztosí
tanak két fô számára, mely igény esetén alkalmasak kisgyermek elhelyezésére is.

Gotth’Art Superior

A Gotth’Art De Luxe szobák kiemelkedô helykínálattal, kényelmes
elhelyezést biztosítanak két felnôtt és két gyermek számára.

Gotth’Art De Luxe

A Gotth’Art Junior Suite szobák kiemelkedô helykínálattal, két hálószobával kényelmes elhelyezést biztosítanak akár 4 fô számára.

Gotth’Art Junior Suite

Az Akadálymentes lakosztály tágas, kényelmes elhelyezést biztosítanak két fô mozgáskorlátozott, és az Ôket kísérô személyek részére.
Az Akadálymentes lakosztály távvezérelt ajtózáró- és nyitó szerkezet, nagyobb mozgástér, kerekesszékrôl is könnyen elérhetô bútorok
és szekrények segítik a vendégeket.

Akadálymentes
lakosztály
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Üdülési Csekk elfogadás
Eurocard-Mastercard, Maestro, Visa elfogadás
reptéri transzfer szervezés (Bécs, Graz, Ferihegy)
24 órás portaszolgálat
egyedileg vezérelhetô légkondicionáló
fürdôszoba
hajszárító
fürdôköpeny
interaktív hotel tv rendszer
vezetékes telefon
korlátlan, díjmentes internet
kisállat (kutya, macska) díj ellenében bevihetô
nemdohányzó szobák
mosoda, vegytisztítás
akadálymentes helyiségek
csomagszoba
szobaszéf
szobaszerviz
Gotth’Art Étterem és terasz
Café Baroque
Lobby Bár (díjmentes WIFI)
mûtárgy értékesítés
szivarsarok
park és barokk kert
kerékpárkölcsönzés (tavasz-ôsz)
kenubérlés (tavasz-ôsz)
ingyenes parkoló

gasztronómia
A hotel hangulatos étterme, valamint gyönyörû kertbe nyúló terasza büfé rendszerû ellátással várja a vendégeket, így a bôséges
és egészséges reggeli és a frissen készített regionális, magyar,
valamint nemzetközi specialitásokból összeállított vacsora ideális helyszíne. Az ételek elkészítésénél elônyben részesítjük az
organikus és bioösszetevôket. Az étterem magas szakmai elvárások mellett kínál böjti kúrákat és diétákat, amelyek egyre
növekvô népszerûségnek örvendenek, valamint a vegetáriánus
vendégeinkre is kiemelt figyelmet fordít. Az étterem mesterszakácsa húsok, salátát, szószok elkészítéséhez elôszeretettel alkalmazza a fôleg Ausztriában, Szlovéniában és az Ôrségben
gyártott tökmagolajat, amely igen nagy mennyiségben tartalmaz
antioxidánsokat ezért kiválóan véd a szabadgyökök káros hatásaitól, valamint kedvezôen befolyásolja a vér koleszterin összetételét.

Gotth’Art Étterem

A Wellness Étterem a magyar konyha kiváló specialitásai mellett
nagy hangsúlyt helyez az egészséges, reform, vegetáriánus, illetve a nemzetközi konyha bô kínálatára. Könnyû, vitamindús és
kíméletesen elkészített fogásaink déltôl rendelhetôek éttermünk
étlapjáról.

Wellness Étterem

Lobby Bár a könnyed szórakozás kiváló helyszíne. A bár megfelelô
atmoszférát biztosít akár egy kellemes hangulatú baráti beszélgetéshez, akár koktél partik, üzleti ebédek megszervezéséhez. Az egész
nap nyitva tartó szórakozóhely bô választékot kínál alkoholos és alkoholmentes koktélokból, kávé-, tea-, és juice különlegességekbôl.
Mindezek mellett a közeli, neves borvidékek a legjobb minôségû borokkal kényeztetik a kulináris élvezeteket keresôket.

Lobby Bár

A Baroque Café a konferenciaszinten várja vendégeit az esti óráktól.
Hangulatos bár zenével, nemzetközi melegkonyhai specialitásokkal,
bársonyos borokkal, és jéghideg koktélokkal várja a kikapcsolódni
vágyókat, így az elegáns, gyertyafényes vacsora meghitt alkalom
lehet egy hangulatos nap befejezéséhez. Mesterszakácsunk nap
mint nap újabb ötleteivel, valamint tradicionális specialitásaival lepi
meg a vendégeket. Az erdôbôl származó finomságok - gombák, erdei gyümölcsök - egész évben megtalálhatóak a kínálatban, és a
zsírszegény, egészséges táplálkozást lehetôvé tevô vadhús is egyre
nagyobb népszerûségnek örvend.

Baroque Café

wellness

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior wellness és
egészségügyi központjának egyedülálló mediterrán hangulatát a
pálmafák, egzotikus növények és a velük szoros összhangban kialakított természetes kôburkolatok biztosítják. A fürdô a valódi spa,
wellness- és gyógyfürdôk minden igényt kielégítô luxus szolgáltatásait és magas színvonalú élô animációt biztosít kiskorú és felnôtt
vendégei számára egyaránt. Tavasztól ôszig a szabadtéri medencék, valamint az újonnan létesülô sportpályák várják a hotel vendégeit. Mintegy 1500 m2 vízfelület, különleges csúszdák, pezsgôfürdôk,
szaunák, gôzfürdôk, aromakabinok, sportolási lehetôségek, gyógyés wellness kezelések várják a vendégeket.

wellness

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior legnagyobb konferenciaterme 500 fô befogadására alkalmas, a további 3 kisebb szekcióterem meetingek, szekcióülések, és bemutatók, kisebb szemináriumok
megrendezésére kínál lehetôségeket. A klimatizált konferencia termek
a legmodernebb technikai felszereltséggel, valamint a szekciótermek
kialakításához elengedhetetlen, elmozdítható, hangszigetelt falakkal áll
a vendégek rendelkezésére. A szálloda szakképzett személyzetével segíti a kis, közepes és nagyméretû konferenciák lebonyolítását.
A szálloda építészeti jellegének és hatalmas parkjának köszönhetôen
nemcsak konferenciák, meetingek, szemináriumok, hanem
csapatépítô táborok, illetve családos rendezvények részére is különleges helyszínt, valamint szolgáltatásokat kínál.
technikai eszközök
A terembérben foglalt eszközök mellett egyéb kiegészítô eszközök bérlésére is nyílik lehetôség:
CD lejátszó • diavetítô • diktafon • fénymásolás • flipchart • fóliák
• hangosítás • hostess • írásvetítô • ISDN vonal • hifi berendezés •
menükártya • nyomtató • szónoki emelvény • technikus • telefax •
telefonfôvonal • vetítôvászon • videó • videokamera • videoprojektor •
virág dekoráció • prezentációs laptop • kézi és álló mikrofon
gasztronómia
A büférendszerû reggelin és vacsorán kívül szállodánk rendezvények alkalmával – igény szerint – teljes körû vendéglátást biztosít
(kávészünet, menüétkezés, állófogadás, stb.).
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Magyarországon a 8-as fôúton a rábafüzesi határátkelô elôtt balra
A1
A3
kanyarodva kb. 2 km-re találja Szentgotthárd városát.

Rijeka

A8

Szerb
Osijek
megközelítés

Horvátország

Ausztriában az A2 autópálya ilzi lehajtójától az E66-os úton tegyen
meg 25 km-t a heiligenkreuzi határátkelôig. Az átlépést követôen 500
m után kanyarodjon jobbra és további 2 km megtétele után éri el
Szentgotthárdot (Graz-tól kb. 70, Bécstôl kb. 120 km-re található).

A5

Bosznia-Hercegovina

Szlovénia (Muraszombat)
felôl a felsôszölnöki és a kétvölgyi
A1
határátkelôn belépve kb. 20 km autózás után éri el Szentgotthárdot.

Banja Luka

A3

Szentgotthárd, mint Magyarország legnyugatibb városa kapu Európa nyugati országira. A Rába és a Lapincs ölelésében, a magyarosztrák-szlovén államhatár közelében áll a három nemzet kultúráját
és hagyományait ôrzô település. Szentgotthárd egyúttal a legfiatalabb nemzeti park, az Ôrség kapuja is. A Rába völgye, a Hársas-tó,
a Vendvidék, az ôrségi erdôk sok természeti szépséget és kellemes
felfedeznivalót tartogatnak a Szentgotthárdra érkezô turistáknak. Vadászok, horgászok, vadvízi evezôsök, kerékpárosok és lovas túrázók mind számos lehetôség közül választhatnak.
A városban található a lenyûgözô természeti adottságokon túl Magyarország egyik legszebb és legrégibb barokk temploma is. A régió
természeti adottságai között a sajátos szubalpin klímával rendelkezô
hegységek mellett legnagyobb értéket a régió termálvíz kincse, ezen
belül is Szentgotthárd termálvíz készlete jelenti. A termálvíz gyógyhatású, különbözô igények kielégítésre alkalmas (pl.: csontrendszer,
mozgásszervi, emésztôszervi, nôgyógyászati, hurutos, idegrendszeri,
pajzsmirigy, légzôrendszeri betegségek, fogbántalmak kezelése).

Szentgotthárd

Az Ôrség zömében Nyugat-Magyarországon, kisebb részben a szlovéniai Muravidéken található történeti és néprajzi tájegység. Látnivalókban, természeti kincsekben, a történelmi múltat idézô értékekben,
kulturális és szakrális gazdag tájegysége hazánknak. Vas megye
délnyugati szegletében találjuk meg e tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére ôrállókat telepítettek, akik a magaslatokról figyelni tudták a határvonalat, akik munkájuk fejében
különbözô kiváltságokat kaptak, közvetlenül a király fennhatósága
alá tartoztak. Innen a táj neve: Ôrség.
A Nyugat-dunántúli régió az aktív turizmus több fajtája szempontjából – kerékpáros- és vízturizmus, lovaglás, természetjárás, horgászat, vadászat – jó adottságokkal rendelkezik. Az Ôrség Nemzeti
Park egyedülálló flóra-faunája kellemes kirándulási célpont a biciklizést és túrázást kedvelô utazóknak, mindemellett az Ôrség Magyarország egyik legnevesebb vadászterülete, ahol a vadászat elkötelezettjei hódolhatnak szenvedélyüknek.

A Gotth’Art Wellness & Conference Hotel**** Superior mellett folyó
Rába a vízi sportok rajongóinak kínál önfeledt pillanatokat.
A régió számos kulturális programmal járul hozzá az idelátogatók
idejének tökéletes eltöltéséhez:
•
Lovasturizmus
•
Horgászturizmus
(a tiszta vizû Rába mára ismét a horgászok kedvelt célpontja)
•
Vadászturizmus
(Duna, a Rába, Mura, Fertô tó, illetve Vas és Zala megye)
•
Kulturális, és Örökségturizmus
(szentgotthárdi, és a pannonhalmi bencés Apátságon túl is a
Régió több nemzetközi vonzerôvel rendelkezik)
•
Rendezvényturizmus
•
Bor és Gasztronómia
•
Falusi turizmus
•
Natúrpark, aktív turizmus
(A Régió natúrparkjainak fejlesztése, Írottkô Natúrpark, ÔrségVendvidék Natúrpark, Kerkamente Natúrpark)

Az Ôrség
Magyarország
egyik
természeti
csodája
Szabadidôs
tevékenységekaktív turizmus
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