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Sárvár – kvalita za každou cenu
Sárvár si každý oblíbí. Každý v něm může nalézt to, co 
hledá. Za každým záchvěvem města je skryta nenápadná, 
kompromisy neznající dokonalost. Paleta ubytování je 
skutečně široká: od nejluxusnějších až po skromnější, 
avšak útulné apartmány pro rodiny s dětmi. Dobře 
spolu vycházejí starší hosté přijíždějící za odpočinkem 
a léčbou s těmi nejmladšími, kteří neúnavně hledají od 
rána do večera zážitky v lázních, na festivalech nebo 
v dobrodružném parku. Od víru hudebních zábav na 
hradě dojdeme jen krátkou procházkou k nekonečnému 
klidu a stínu staletých stromů. Sárvár si každý oblíbí. 
Každý v něm nalezne všechno, co má rád.



Harmonie
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Baden-Baden, Bayreuth, marienbad a Sárvár... 
významná místa Evropy. několik myšlenek spojených 
v jednu. Léčebné lázně. neobyčejná atmosféra. 
místa vábící nejen k žití, nýbrž i k léčení. K žití v tom 
nejušlechtilejším slova smyslu. K žití, ve kterém se 
na několik hodin, na několik dnů, promění trable 
všedních dnů v radost a křišťálově čistý třpyt. tento 
třpyt tu vyzařuje ze všeho – elegance skromného 
avšak bezpochybného bytí. Platany podél promenád 
předvádějí harmonii stvoření, fontána pestří veselými 
barvami střed hlavního náměstí, postava svatého 
Ladislava na freskách kostela, vánek botanické zahrady 
v tichu unaveného srpnového odpoledne... Harmonie 
Sarvarensis. Vyhlášeno lázeňským městem v roce 
2012. I oficiálně.



Objetí 
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”Sanus per aquam” – zdraví získané díky vodě – 
objímající, ukolébávající. Z hloubky prýštící síla, magie 
znovuzrození. Život samotný. Dřímá na dvou místech 
pod Sárvárem. v hloubce 2000 metrů při teplotě 
83°C vše rozpouští a nasává, v hloubce 1200 metrů je 
mírnější: při teplotě 43 °C neúnavně naplňuje bazény 
zdejších proslulých termálních lázní a četných hotelů. 
Spa, wellness, zážitky a léčba: Sárvár je jednou 
evropskou baštou moderní lázeňské kultury.



Péče
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v Sárváru každý návštěvník cítí, že je pro nás důležitý. 
Rodinná zážitková část lázní, wellness, léčebná část a 
kosmetika: naleznete zde vše v ojedinělé komplexitě. 
výsledky wellness masáží, ošetření ayurveou, thajských 
masáží, terapií z východní asie, vanových koupelí, zábalů 
jsou zabezpečeny vysokou úrovní použitých materiálů a 
odbornými znalostmi personálu. To vše vytváří novou 
kvalitu na paletě tělesného i duševního znovuzrození. 



Královské hýčkání 
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Jeho veličenstvo, náš hoste. vaše přání jen nám 
rozkazem. v Šárváru se každý návštěvník může cítit 
králem. Zdalipak vědí všichni, kteří si zvolili za cíl své 
cesty Sárvár, že v roce 1921 zemřel mezi stěnami 
hradu na jeho šárvárském pozemku poslední bavorský 
král Ludvík iii? Je to jedním z důvodů, proč Sdružení 
evropských královských lázní zvolilo v roce 2004 mezi 
své členy i Sárvár. Členem sdružení může být totiž jen 
lázeňské město, které může prokázat svou spojitost s 
královskou rodinou a kromě toho se v něm nacházejí 
termální lázně a hotely velmi vysoké úrovně. Této pocty 
se dostalo ze všech maďarských lázeňských měst 
pouze Sárváru.



Živá historie
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První kniha v maďarském jazyce, která byla zároveň v 
maďarsku vytištěna, jedna z prvních škol, díla Jánose  
Sylvestra a Lantose Sebestyéna tinódiho, světoznámá 
ovocná zahrada tamáse nádasdyho, hospodářství 
wittelsbachok, v celé Evropě velmi dobře známá 
umělecká sbírka rodu nádasdy, zachovalý hrad 
nádasdy s renesančními a barokními prvky, ve kterém 
nalezneme i muzeum, starobylé domy ve středu města, 
to vše je nedílnou částí kulis, které se podílejí na tom, 
že Sárvár patří mezi významná lázeňská města Evropy. 



Pozemské radosti
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nad Sárvárem je vždy modrá obloha a slunce nikdy 
nezapadá. město je vždy plné zážitků a zábavy. 
Historické hry oplývající barvami, hudba, tanec, 
mezinárodní setkání motoristů, zábavné programy a 
festivaly neberou konce. a komu to nestačí, může si 
vyzkoušet zábavu v Dobrodružném parku vedle lázní. 
to vše samozřejmě jen proto, abyste si potom mohli 
odpočinout ve vlnách termální vody. 
Skutečně: Sárvár je živé a životodárné město. 



Křišťálově čistý zážitek
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Zpět ke kořenům – křišťálově čistý zážitek
Harmonie lidského těla, duše a mysli by nebyla úplná 
bez zážitku splynutí s okolní přírodou. Důvěrnost 
procházky zamilovaných v jarním arboretu, zvuk vesel 
ve vodě letního jezera, rudnoucí listí v podzimních 
korunách stromů, zimní krajina nakukující přes okna 
do tepla pokojů, to vše nabízí nové perspektivy k 
nastávajícím zítřejškům. Ať již přijedeme do Sárváru na 
jaře, v létě, na podzim nebo v zimě, vždy bude místem, 
které nás naplní radostí, harmonií, křišťálově čistým 
zážitkem života a úplnosti.
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Sárvár Tourist & TDM Nonprofit Kft.

Tel: +36  95 520 178

E-mail: tdm@sarvar.hu

Web: www.info.sarvar.hu


