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promóció

Johann Haberl szállodaigazgató mindehhez olyan 
helyszínt választott, amely tökéletesen megfelel 
ezeknek a szempontnak: a település magaslatába 

épített hotel különleges energiák és erők csomópont-
ján fekszik, ahol a wellness életformához szükséges 
gyógyvíz is megtalálható. Az épület az aranymetszés 
alapjaiból kiindulva tojás alakot formál, ovális íve kör-
beöleli a szabadtéri élménymedencét, védve szinte 
mindentől, így békében és nyugalomban fürdőzhet a 
vendég. 

A Hotel Larimar más szempontok miatt is egyedül-
álló szállodának számít. Aki ide érkezik, pontosan tud-
ja, hogy nem csak szemléletében, de kialakításában 
is különbözik ez a hely a megszokottaktól. A szobákat 
például a négy őselemre hangolva alakították ki, így a 
tűz szobában a piros hangulat uralkodik, a föld szoba 

Larimar, az energiát adó szálloda

Éppen tíz esztendővel ezelőtt Johann 
Haberl úgy határozott, érdemes lenne 
Stegersbach-ban egy olyan szállodát 
építeni, amelyet nem csak Burgenland 
csodálatos tájai miatt keresnek fel a 
vendégek, hanem magas színvonalú 
egészség megőrző programjai miatt is 
szívébe zár mindenki.

TölTődj fel BurgenlandBan!

barnás, a levegő szoba éteri kékes-fehér, a víz szo-
bában pedig a kék szín tónusai uralkodnak. A szálloda 
111 légkondicionált bioszobája és lakosztályai közül 
energiaszintünk vagy lelki beállítódásunk alapján vá-
laszthatunk.

A hotel építésekor arra is ügyeltek, hogy a lehető 
legtöbb természetes anyag vegye körbe a pihenni  
érkezőket. Az ökológiai építőanyagok, a kezeletlen fa 
alkalmazása, a zöld növényekkel beültetett tetők, a 
gazdagon virágzó kert, a fűszerkert, a csendes sza-
badtéri pihenősarkok, a csobogók, a szökőkutak mind 
az ember és a természet szorosabb kapcsolatának 
egységét hirdetik. 

Ha megérkezünk erre a csodálatos helyre, pillana-
tok alatt magunk mögött hagyjuk a gondoktól terhes 
mindennapokat. Nem csupán a harmonikusan kiala-
kított tereknek köszönhetjük ezt, de azoknak a szol-
gáltatásoknak is, amelyek egytől-egyig az egészség 
megőrzését hivatottak szolgálni. A szálloda wellness 
részlege a szálloda középpontja, ahová pihenni, elvo-
nulni, relaxálni mehetünk. A kellemes 36°C-os termál-
vizes medencék mellett egy tengeri sós vízzel feltöl-
tött medencét is találunk, ahol megtapasztalhatjuk 
a lebegés könnyed állapotát. A kristályszobában a  
virágszirmokhoz hasonlóan elhelyezett vízágyakon 
nyújtózhatunk el, miközben teljes csend vesz körbe 
minket, és a szobában elhelyezett nagyméretű kris-
tálytömb is feltöltődésünket segíti. Nem csak a vizes 
attrakciók során javíthatjuk energiaszintünket, de a 

szauna világban is edzhetjük állóképességünket. A 
klasszikus szauna mellett egy bio gyógynövényes  
szauna és egy gyógynövényes, sós gőzfürdő is a ren-
delkezésünkre áll. A wellness élményeket követően  
érdemes a merülőmedencében megmártózni, majd  
a napozóteraszon megpihenni. 

Számos wellness kezelést próbálhatunk ki, melyek 
közérzetünk és egészségünk állapotát javíthatják. A 
szálloda vezetése arra törekedett, hogy a világ külön- 
böző pontjain alkalmazott módszerek átfogó egysége 
valósuljon meg a Larimarban, így választhatunk a ha-
gyományos kínai orvoslás, a japán shiatsu, a hawaii 
lomi lomi vagy a Larimar kővel végzett kellemes 
masszázs közül. De mindezek mellett rábízhatjuk  
magunkat az ayurvéda tanára, amelyben segítenek  
eligazodni az indiai doktorok és masszőrök. A rendel-
kezésünkre álló 20 ajurvédikus kezelés, kúrák és prog-
ramok az egészség helyreállítását és a megfelelő 
életmód kialakítását támogatják. 

Az egységhez és az egészséges életmódhoz hozzá-
tartozik az energiában gazdag vitálkonyha is, amelyre 
jellemző, hogy elsősorban a természetes alapanyagok 
alkalmazását helyezi előtérbe. Az ételek elkészítésé-
hez regionális bio termékeket használnak, melyeket 
kíméletes módon, a lehető legtöbb vitamin- és ásvá-
nyi anyag megőrzése mellett készítenek el. A változa-
tos, ízletes fogások között azok is találnak harapniva-
lót, akik a vegán étrendet követik, de kiemelten figyel-
nek a glutén és laktóz érzékenyekre is.

További információ:
www.larimarhotel.at
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utazás

Testi-lelki megtisztulás
 a nap országában

szűk ösvényen ereszkedünk, 

pár méter után tisztásra érünk, 

előttünk lankás domboldal, 

a gyep puha, mint a szőnyeg, 

és olyan egyenlő hosszúságúra 

vágták a fűszálakat, mintha 

csak kisollóval dolgozott volna 

rajta a kertész. Ausztria legna-

gyobb golfpályáján, Burgen-

landban járunk. nem véletlenül 

hívják az osztrákok a tarto-

mányt Ausztria napos oldalá-

nak. A Felsőőrvidék páratlan 

természeti szépségét érdemes 

gyalogszerrel megismerni – 

de akkor sem járunk rosszul, 

ha „csak” egy hosszabb golfo-

zás során szemlélődünk.

Termál a nap 
országában
stegersbach apró település 

a magyar határtól mindössze 

negyven kilométerre. A me-

zővárosban, bár nem sokan 

lakják, igen nagy a forgalom 

az utóbbi években. nem vélet-

lenül: 3000 méter mélyről tör 

fel itt a termálvíz. A folyékony 

kincs pedig hamar idevonzotta 

a turistákat, kirándulókat. na 

és persze az sem hátrány, hogy 

a régió finomabbnál finomabb 

borokat kínál, amelyeket bor-

túrán is végigkóstolhatunk. 

Az autót pedig nem csak a bo-

rok miatt érdemes a szálláson 

hagyni: 600 kilométer bicik-

liúton, 250 km gyalogtúra- 

és nordic walking-úton (innen 

jutunk el a golfpályára is), 

45 kilométer táblázott futósza-

kaszon járhatjuk be a környé-

ket. Lehet lovagolni, és persze 

golfozni.

ilyen természeti adottságok 

mellett nem meglepő, hogy  

a térségben az utóbbi év-

tizedekben gombamód  

szaporodnak a szállodák. 

A Hotel&spa Larimar idén 

ünnepli tizedik születésnapját. 

nevét egy különleges, ritka, 

kék drágakőről kapta. A La-

rimar (vagy ahogy magyarul 

hívhatnánk, a delfinkő) a Ka-

rib-térség ékszere. Vulkanikus 

eredetű, energiái  gyógyító ha-

tásúak – úgy tartják, egyesül 

benne a négy őselem, a víz, 

a tűz, a föld és a levegő.

Őselemek 
vonzásában
A Larimarban e négy elem 

fontos szerepet játszik: megje-

lennek a szobák berendezésé-

ben, az étkező színvilágában. 

johann Haberl, a szálloda 

tulajdonosa így magyarázza: 

„a Föld-szobában a barna szín 

tónusai a testi kiegyensúlyo-

zottságot teremtik meg. A Tűz-

szoba vörös árnyalatai a testi 

és szellemi energiát segítik. 

A Víz-szobában természetesen 

a kék szín dominál, ez az érzel-

mi egyensúly megteremtését 

segíti elő. A Levegő-szobában 

világos pasztellárnyalatokkal 

találkozhatunk, melyek a szel-

lemi kiegyensúlyozottságot 

serkentik.”

igen, a Larimarban figyelnek 

a részletekre. A hotel ovális 

formája a tojásra mint az élet 

eredetére emlékeztet. Ökoló-

giai építőanyagokat és kezelet-

len fát használtak az építkezés-

nél, a tetőket zöld növényekkel 

ültették be. itt minden bio: 

az élelmiszereket helyi gaz-

dáktól szerzik be, a konyhában 

mikrónak helye nincs, de még 

indukciós sütőlapnak sem, 

mindent nyílt lángon főznek, 

sütnek. nem véletlen, a kony-

hát „Grüne Haube” (Zöld sza-

kácssapka) díjjal tüntették ki. 

Megérdemelten – állapítjuk 

meg, bőséges, egészséges 

és változatos fogások kerülnek 

elénk mindennap. A diétázók 

nem is kívánhatnának jobbat, 

rengeteg saláta, sajt, egész-

séges olajok, gyümölcsök 

és frissen facsart gyümölcs-, 

zöldséglevek, magvak közül 

választhatunk a vitál konyhán 

(és nem mellesleg több mint 

150 osztrák és nemzetközi bor 

közül is).

Tisztul a test 
és a lélek
Az itt-tartózkodásunk igazi 

detox a testnek és a léleknek 

egyaránt. Mert a csúcsgaszt-

ronómia mellett a szellemi, 

lelki kikapcsolódás itt nem 

csak annyit jelent, hogy 

a medence partján pihenünk 

(nem mintha ez önmagában 

nem lenne sok esetben elég). 

A hagyományos nyugati keze-

léseket itt a keleti orvoslással 

egészíthetjük ki. A Larimarba 

évente többször, több hétre 

érkeznek orvosok, terapeuták 

indiából, Thaiföldről és Kíná-

ból. itt-tartózkodásunk ideje 

alatt indiai mesterekkel talál-

kozhatunk. Például reggelente, 

a hatha jógán. Ami a gyakorlott 

jógázóknak is tartogatott kihí-

vásokat, a megszokotthoz ké-

pest egészen különleges órá-

kon vehettünk részt. És nem, 

nem csak az indiai akcentussal 

„megénekelt” instrukciók mi-

att maradnak emlékezetesek 

az akkor nagyon korainak tűnő 

ausztriába utazni nem csak télen 
érdemes. a nyugati határtól pár kilo-
méterre aktív kikapcsolódás vár ránk 
minden évszakban. Finom ételek, 
borok, kényeztető wellness és spa-él-
mény – mindössze pár órányi autóút-
ra az otthonunktól. Szöveg: HArdi judiT
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alkalmak... (Meg is fogadjuk, 

ezentúl minden reggel jógával 

indítjuk a napot otthon is – ezt 

egészen a következő hét elejé-

ig sikerült tartani.)

Az ajurvédikus filozófia 

5000 éve az indiai kultúra 

része, a szó jelentése: „az 

élet tudásának tana”. Teljes 

körű egészségtan, amely 

az embert a test, a lélek 

és a szellem egységeként 

tekinti. Az ajurvédikus gyógyí-

tás célja ennek szellemében, 

hogy az ember természetes 

egyensúlyát és életenergiáit 

erősítse. Követői úgy hiszik, 

az élethez való hozzáállásunk 

tükröződik a szemünkben, 

a bőrünkben, a hajunkban, 

a testtartásunkban. A gyógyí-

tás ez esetben inkább meg-

előzést jelent. sok mindent 

elárul az emberről például 

a pulzusa – már, ha hozzáértő 

orvos vizsgálja. Az itt dolgozó 

indiai orvosok pedig értenek 

hozzá. Még a szkeptikus újság-

írót is meggyőzi, mi minden 

apró részlet kiderülhet róla, 

egészségügyi, testi vagy lelki 

állapotáról, ha csak a pulzusát 

vizsgálják. Az egészségügyi 

felmérést tanácsadás követi. 

személyre szabott javaslatcso-

magot kapunk: milyen étele-

ket érdemes fogyasztanunk, 

azokat milyen fűszerekkel 

ízesítsük, mely gyógynövények 

a leghasznosabbak számunkra. 

de az egészséges táplálkozás 

csak része a méregtelení-

tő kúrának, ha a lelkünkben 

nincs valami rendben, az az 

egészségünkre is kihat előbb 

vagy utóbb – tartja az ajurvé-

da. nem árt, ha többet me-

ditálunk, jógázunk, ha a hét-

köznapi rohanásban időnként 

kicsit befelé figyelünk. Még ha 

ez csak annyit jelent is, hogy 

pár percig figyeljük a légzé-

sünket... 

Szaunából  
sosem elég
Az igazi tisztítókúra fontos 

eleme a rendszeres szaunázás, 

a termálvízben való meg-

mártózás is. A hotelban több 

medence is alkalmas erre, 

a termálvíz mellett édesvizű 

úszómedence áll rendelkezé-

sünkre, de tengervizes meden-

cében is pihenhetünk. szauná-

ból többet is kipróbálhatunk, 

van klasszikus finn, gyógy-

növényes szauna, gőzkabin, 

panorámaszauna, kilátással 

a környékre. de az ajurvéda 

szerint olyan fontos meditá-

cióra is találunk helyet: több 

pihenőszobában vízágyakon 

pihenhetünk, teljes csöndben 

– itt tilos a telefonálás, a han-

gos beszéd.

A Larimarban húszféle ajur-

védikus kezelés és négy külön-

böző intenzitású ajurvédikus 

kúra közül választhatunk, attól 

függően, mire van szükségünk: 

több energiára, vitalitásra, 

méregtelenítésre vagy éppen 

testi-szellemi tisztulásra. Bár-

melyik mellett döntsünk is, 

csökken a stressz, a szoron-

gás, de még a nyugat-európai 

országokban egyre gyakoribb 

„burn out” tünetei is kezelhető-

ek az ajurvéda segítségével.

Fűszeres élvezet
Az ajurvédikus gyógyítás el-

engedhetetlen része a helyes 

táplálkozás. A kúra során 

speciális fűszerekre, gyógy-

növényekre és teákra alapo-

zott táplálkozási tanácsadást 

is kapunk, az indiai séf pedig el 

is készíti ezeket nekünk. 

szeretem a fűszereket, 

igyekszem változatosan 

és rendszeresen használni őket 

a főzés során – ezt gondoltam 

egészen addig, míg meg nem 

láttam a séf asztalát. Currys 

lencsét készít, számos más 

zöldséggel és fűszerrel ízesít-

ve. Míg a receptet és az apró 

trükköket magyarázza, egyre 

több és több fűszer kerül a lá-

bosba – el sem tudjuk képzelni, 

milyen íz dominál majd. A vég-

eredmény azonban minden 

várakozást felülmúl. Az ízek 

harmóniája hosszú órákra 

eltelít, mi pedig tudjuk, a sok 

fűszer mind az egészségünket 

szolgálja. Az egyik gyulladás-

csökkentő hatással bír, a másik 

az immunrendszerünket erősíti, 

a harmadik a bőrünket szépíti, 

a negyedik a szemünkre van 

jótékony hatással. 

Talán a rendszeres jógázás 

vagy a szauna, esetleg a masz-

százs és az egészséges étkezés 

– vagy éppen mindez együtt 

–, s pár nap múlva kisimulva 

érünk haza. És már most ter-

vezzük, mikor térünk vissza. df

utazás
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életstílus

Akülönleges energiák és erők hely-
színén épült. Az aranymetszés 

(1:1,618) szabályát követő szálloda-
épület ovális formája a tojásra utal, 
abból a gondolatból kiindulva, hogy a 
tojás, mint burok, az élet eredetét jelké-
pezi, és egyfajta meghittséget közvetít. 
Ez az alapgondolat vezérelte Johann 
HABERL urat, aki a szálloda tulajdo-
nosa, részben tervezője is, álma megva-
lósításakor. Az ökológiai építőanyagok, 
a kezeletlen fa alkalmazása, a zöld növé-
nyekkel beültetett tetők természetes és 
nyugodt hangulatot árasztanak. Nem 
csoda, hogy a szálloda 2007-es nyitása 
óta 43 különböző nemzetből érkezett 

vendég ide, hogy a meghitt hangulat és 
idillikus környezet élvezetének hódolva 
friss életenergiákkal töltődjön. 

Az ősELEmEk EREJE  
A Larimar szálloda névadója egy 

ritka, rendkívüli drágakő, amely a 
karib-térség „kék ékszerének“ számít. 
Vulkanikus eredetű, és különleges har-
móniában áll a vízzel. mint gyógyító 
kő elősegíti az érzelmi és testi gyógyu-
lást. Harmonikusan egyesül benne a 
négy őselem együttese. A szálloda 111 
légkondicionált bioszobájának és lak-
osztályának kialakítása is a négy őselem 
egyikén alapszik.

Így minden vendég kiválaszthatja a 
neki legjobban megfelelő légkört: 
• A Föld-szoba – a barna szín tónusai 

a testi kiegyensúlyozottság érzését 
teremtik meg. A föld a belső stabili-
tást, kiegyensúlyozottságot jelképezi. 

• A Tűz-szoba – a vörös szín árnyalatai 
a testi és a szellemi energiát segítik. 
A vörös elevenen és pezsdítően hat. 

• A Víz-szoba – a kék szín tónusai az 
érzelmi egyensúly megteremtését 
segítik elő. A kék a nyugalom és a 
megfontoltság színe. 

• A Levegő-szoba – a világos pasztel-
lárnyalatok a szellemi kiegyensúlyo-
zottságot serkentik. A fény és a vilá-

gosság a könnyedséget, az értelem 
világosságát segítik elő.

spA-LAkosztáLyok – 
A kikApcsoLódás 
éLVEzEtE kEttEsBEN 
„élvezze a pihentető és romantikus 

időtöltést a luxuskivitelű spa lakosz-
tályokban” hangzik a Larimar Hotel 
invitálása párok számára. A párok a 
spa lakosztályok elegáns környezeté-
ben kétszemélyes szerájfürdővel vagy 
pezsgőfürdővel, pihe-puha ellazulással 
és teljes mértékben privát szférában 
élvezhetik a kényeztető órákat.   

spA&WELLNEss  
A Larimar az osztrák egészségturiz-

mus egyik kiemelkedő szállodai létesít-
ménye. 4500 m2 alapterületű termál- , 

spa és wellness részlege, valamint  sza-
unavilága exkluzív kínálattal áll a ven-
dégek rendelkezésére. A spa részlegben 
összesen hat medence: három termál-
vizű, egy tengervizes medence, egy 
édesvizű úszómedence és egy hideg-
vizű barlangfürdő kínálatát élvezheti 
a vendég. A luxus kivitelű panoráma 
részleg, az 5 szauna (ebből a panorá-
maszauna csodálatos kilátással a kör-
nyékre), valamint nyolc nagyvonalúan 
tervezett pihenőrészleg, a csendet ked-
velők számára kialakított ún. suttogó 
pihenőszobával és a hozzá tartozó nyári 
terasszal, mind-mind a kikapcsolódás 
és a regeneráiódás lehetőségeinek szí-
nes palettáját kínálja.

továbbá a Larimar vendége abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy a 
szálloda saját termálfürdője mellett 

ingyenesen használhatja stegersbach 
helyi termálfürdőjét is, 14 különböző 
medencéjével, és uszodájával, mely 
a szállodával összekötött folyóson 
keresztül, fürdőköpenyben, és a szoba-
kártya beléptetővel érhető el. Ezáltal 
további 15 000 m² termálvizes élvezet 
várja az ideérkezőket. Így a Larimar 
szálloda vendégei számára mintegy 
20 000 m² alapterületű spa és termál 
élményt biztosít.

őselemek ereje 
A LARimAR HotELBAN

A Hotel & spa Larimar 4 csillagos superior wellness- és egészséghotel 
a dél-burgenlandi stegersbach napsütötte lankáin, úgymond a 
„mindennapok” felett áll.

életstílus

HotEL & spA LARimAR ****s

panoramaweg 2
A-7551 stegersbach

tel.: +43/3326/55100
Fax: +43/3326/55100 990

E-mail: urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at
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A ter-
málvíz és 
a különleges ener-

giák, spirituális erők helyén épült szálloda egy 
ritka, a Karib-térség kék ékszerének számító 
kőtől, a larimartól kapta a nevét. A vulkanikus 
eredetű, gyógyító hatással bíró kő harmoni-
kusan egyesíti magában a négy őselem (föld, 
tűz, víz, levegő) energiáit, felerősíti a termálvíz 
hatását, ezáltal elősegíti a testi-lelki gyógyulást.

A különleges wellnesshotel már az épü-
let formájával is egyedülálló, tervezésekor 
az aranymetszés (1:1,618) szabályait vették 
figyelembe, s az ovális forma a tojás szim-
bolikus jelentését hivatott közvetíteni: ölelő 

a tetőt. De ha belépünk a pazar panorámájú 
luxusszálloda halljába, ott is érezzük, hogy a 
meghittség és a vitalitás szigetére érkeztünk. 

Mindenből árad a minőség és az ízlés, s ez 
ugyanakkor nem hivalkodó, hanem egység-
ben van a természettel, világos, barátságos és 
hívogató, mediterrán hangulatot áraszt. 

Mindennek köszönhetően 10 év alatt 43 
országból érkeztek ide vendégek, köztük szép 
számmal Magyarországról is. 

burokra emlékeztet, 
amelyből egészséges 
élet fejlődik. Ez a gon-
dolat vezérelte Johann 
Haberl urat, a szál-
loda tulajdonosát és 
megálmodóját, ennek 

a szemléletnek köszön-
hető, hogy az építéskor 

ökológiai anyagokat, 
kezeletlen fát alkalmaztak, 

zöld növényekkel ültették be 

Idén júniusban 
ünnepli fennállásának 10. 

jubileumi évfordulóját az auszt-
riai Larimar Wellness és Egészség-

szálloda (Stegersbach), amely ez alka-
lomból tovább szépülve és még gazda-
gabb kínálattal várja vendégeit. A hotel 
termálfürdője újabb két szaunával 

bővült, és a pazarul berendezett szo-
bákat High-Tech Flat és Screens 

Infotainment rendszerrel 
szerelték fel.

A Karib-   térség
  ékszere

segíti a testi     -lelki gyógyulást
kék

Hívogató naplementében Dél-Burgenland ékköve
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Az őselemek ereje

A dél-burgenlandi szálloda kapacitása nem 
kicsi: 111 légkondicionált szobával és lak-
osztállyal, összesen 200 ággyal várja a vendé-
geit. Tulajdonosának holisztikus szemléletét 
és ezoterikus érdeklődését mutatja, hogy a 
különlegességre vágyók olyan szobákat és lak-
osztályokat is igénybe vehetnek, amelyeknek 
a kialakítása színvilágukban és anyagukban 
a négy őselem energiáit közvetítik. Így az ún. 
Föld szoba jellemzően barna tónusú, és a belső 
stabilitás, kiegyensúlyozottság érzését erősíti. 
A Tűz szoba vörös színei pezsdítően hatnak a 
testi és szellemi energiákra. A Víz szoba nyugal-
mat sugárzó kék színeivel az érzelmi egyensúly 
megteremtését segíti. A Levegő szobát pedig 
azok vegyék igénybe, akik a világos pasztell-
árnyalatok, a tisztaság és a könnyedség kedvelé-

sével a szellemi kiegyensúlyo-
zottságra törekszenek.

Ezen kívül a szállodában 
nem feledkeztek meg a nász-
utasokról vagy a romantikus 
légyottot keresőkről sem. A 
luxuskivitelű spa-lakosztá-
lyokban elegáns környezet-
ben, kétszemélyes szeráj- és 
pezsgőfürdővel lehet fokozni a 
pihe-puha kényeztetés, a rela-
xáció és az intimitás érzését. 

Érdemes tudni, hogy a 
környék igen gazdag sport-
lehetőségekben is. A szállodá-

tól kőhajításnyira van az ország legnagyobb 
golfpályája, az 50 lyukú Stegersbach-Lafnitz-
tal, ahol a Simon Tarr Golf Academy profi 
golfozói szívesen segítenek a kezdőknek is. 

velők számára kialakí-
tott ún. suttogó pihe-
nőszobával és nyári 
terasszal, ahol luxuski-
vitelű egy- és kétsze-
mélyes ágyakon 
heverészhetnek 

a vendégek. A termálvizes masszázs-
medencével kialakított szauna 
udvarházban immáron 7 szauna, 
köztük egy impozáns panoráma-
szauna segíti a méregtelenítést. 
Ez utóbbiból csodás kilátás 
nyílik Stegersbachra és a kör-
nyék mesebeli, lankás vidékére. 
Nagyvonalúan alakították ki 
a külső pihenőrészleget is, 
amit zegzugos kis utak, illatos 
gyümölcs- és fűszerkertek tar-
kítanak.

Spa és wellness

A Larimar Spa a több mint 4500 m2 alap-
területű wellnessrészlegével Ausztria legna-
gyobb magántulajdonban lévő termálfürdője, 
s benne van a top 10-ben. Hat medencéje 
közül háromban termálvíz, egyben tengervíz, 
egy másikban édesvíz, egyben pedig hideg 
vizes barlangfürdő várja a vendégeket. 

Emellett a látogatóknak módjukban áll 
ingyen igénybe venni a település óriási 
(15 000 m2 alapterületű) helyi termálfürdőjét 
és wellnesslétesítményeit is, amit mindössze 
egy 40 méteres folyosó köt össze a szállodá-
val. Az állandóan keringetett és mindig tiszta 
termálvíz, amely 755‒1055 méter mélységből 
tör a felszínre, elsősorban a mozgásszervi 
betegségek gyógyítására, utókezelésére nyújt 
lehetőséget, a keringés javítása és az általános 
jó közérzet megteremtése mellett.

Ezen kívül a Larimar rendelkezik nyolc 
különböző pihenőrészleggel, a csendet ked-

A Karib-   térség
  ékszere

segíti a testi     -lelki gyógyulást

Aranymetszés, őselemek: 
minden az energiák gyógyító 
hatásának figyelembevételé-
vel került kialakításra

A szálloda egyik kedvelt 
szolgáltatása az ötezer 
éves indiai ájurvéda 
alkalmazása
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De van itt 600 km 
kerékpárút, 250 
km gyalogtúra- és 
nordic walking út, 
45 km táblázott 
futószakasz, lovag-
lási lehetőség, szá-
mos vár és kastély, 
valamint borozó. 

A test-lélek-szellem 
harmóniája

Mindent összevetve a szálloda legfontosabb 
célkitűzése az egészség megőrzése, a testi-lel-
ki egyensúly megteremtése és az életminő-
ség javítása. – Nem ismerek egyetlen olyan 
embert, aki olyan egészséges lenne, mint 
amilyen lehetne – fogalmazza meg hitvallását 
Johann Haberl, aki maga is több egészségügyi 
szakmai képzésben vett részt. – Ennek pedig 
két alapvető eleme van: a megfelelő, vitális 
alapanyagokban gazdag táplálkozás és az élet-
hez való pozitív hozzáállás. Soha ne mond 
azt, hogy nem lehet, nem tudom! Jó látni, 
hogy a vendégeink már pár nap után energiá-

Méregtelenítés ájurvédával

A szálloda egyik kedvelt szolgáltatása az ötezer 
éves indiai gyógyító és filozófiai rendszer, az ájur-
véda alkalmazása az egészségmegőrzésben és a 
gyógyításban. E módszer szerint évek óta sikere-
sen végzik a méregtelenítő és salaktalanító kúrá-
kat. A vendégek számára 4 különböző méregtele-
nítő eljárást kínálnak, melyeket speciális bázikus 
alapú, teljes értékű étkezéssel és egy vulkanikus 
eredetű zeolit ásványkő alkalmazásával egészíte-
nek ki. A kúrákat különösen tavasszal javasolják. 
Az élelmiszerekben és a környezetünkben 
található káros anyagok ugyanis a tél végére 
alaposan megviselik a szervezetet, melynek 
következménye egyebek között krónikus 
fáradtság, alvási zavarok, migrén, a teljesítőké-
pesség csökkenése, burn-out, elhízás, emésztési 
zavarok, bőrproblémák, allergia stb. Az indiai 
kezelőcsapat rendszerint egy ájurvéda orvos-
ból, terapeutákból, két jógamesterből és egy 
indiai szakácsból áll. Ez utóbbi azért fontos, 
mert az ájurvéda konyha fűszerei és gyógynö-
vényei segítik az anyagcserét, tisztító hatásúak.

Összességében az intenzív kezelés arra ösz-
tönzi a szervezetet, hogy beindítsa annak 
természetes méregtelenítő funkcióit, ezáltal 
erősítse az immunrendszert. A test megfelelő 
ápolását előadások, főzőtanfolyamok, termál-
vízben való fürdőzés, szaunázás, jógázás, 

speciális olajokkal végzett masszázsok és test-
tekercselések, valamint az egyénre szabott táp-
lálkozás teszik teljessé. Ezek mind hozzásegíte-
nek a gyógyuláshoz, az életenergia növeléséhez 
és a vitális életérzés elnyeréséhez. (X)

G. K. ■
További információ: 
Hotel & Spa Larimar ****S
Panoramaweg 2.
A-7551 Stegersbach
Tel.: +43/3326/55100
Fax: +43/3326/55100-990
E-mail: urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at

val töltődnek, kipihentnek, egészségesebbek-
nek érzik magukat.

Ehhez nélkülözhetetlen segítséget nyújt a 
szálloda „Grüne Haube” (Zöld szakácssapka) 
díjjal kitüntetett vitálkonyhája, ami biológiai 
termesztésű és nagyrészt a helyi gazdáktól 
vásárolt alapanyagokból készíti ételeit – lehe-
tőleg frissen vagy nyílt lángon. A szobákhoz 
hasonlóan a 220 férőhelyes étterem kialakítása 
is a négy őselem gondolatiságának a jegyében 
történt. Az étterem mellett működő vinoté-

ka pedig több 
mint 150 kivá-
ló minőségű 
hazai és külföl-
di bort kínál.

Ám a Lari-
mar legalább 
ekkora hang-
súlyt fektet a 
különböző, 
egészségmeg-
őrzést és gyó-
gyulást segítő 
kezelésekre, 

amikor a hagyományos orvosi kiegészítő eljárá-
sok mellett a világ különböző tájain alkalmazott 
terápiás módszereket is alkalmaz, autentikus 
szakemberek közreműködésével. Így a vendé-
gek nem csak osztrák orvosok és pszichológu-
sok segítségét vehetik igénybe, hanem Indiából, 
Kínából és Thaiföldről érkező gyógyítók, masz-
szőrök tudását, tapasztalatát is. Minden évben 
novembertől májusig az ájurvédában jártas 
orvosokhoz, júliustól pedig a kínai shaolin szer-
zetesekhez fordulhatnak kérdéseikkel az arra 
rászorulók. A tradicionális thai-kezeléseket, 
masszázsokat egész évben thaiföldi terapeuták 
végzik. De a repertoárban szerepel a japán  
shiatsu vagy a hawaii huna kezelés is. A Domi-
nikáról származó larimar kő energiáját, jóté-
kony hatását a kővel végzett masszázs révén 
tapasztalhatják meg a vendégek. 

A szálloda díjnyertes vitálkonyhája biológiai termesz-
tésű alapanyagokból készíti ételeit

Az ápolt kert pihenőfülkéi
a nászutasokat is csábítják

A szobák színiláguk-
ban a négy őselem 
energiáit közveztítik

76



 A több mint 8 milliós lakosú ország 
  egyik legfestőibb községe a bur- 
   genlandi napsütötte lankák ölén 
     elhelyezkedő Stegersbach (ma-

gyar neve Szentelek), amely azután kap-
ta mezővárosi rangját, hogy Rudolf ma-
gyar király az 1500-as években Batthy-
ány Boldizsárnak ajándékozta. A gyö-
nyörű település zöldellő dombjai között 
nemcsak a test, de a lélek is megpihen-
het – erről például a négycsillagos well-
ness- és egészséghotel, a Hotel & Spa 
Larimar is gondoskodik, amelynek a ter-

málfürdőjében a 755–1055 méter mély-
ből feltörő víz a szépségre, az egészségre 
és a közérzetre is rendkívül jó hatással 
van. A hotel ajurvédikus konyhája mesz-
sze földön híres, de a környéken látogat-
hatunk véreshurka- vagy sütőtökfeszti-
vált is, ha helyi különlegességeket szeret-
nénk kóstolni. A Larimar Hotel speciális 
energianövelő kezelései, a négy őselem 
alapján kialakított szobák kényelme, a 
számos wellness- és sportlehetőség ki-
csiknek és nagyoknak egyaránt tökéletes 
kikapcsolódást nyújt. 

StegerSbach, auSztria

hot! gasztro utazás

Varázslatos, tiszta levegő, wellness, ajurvédikus  
gyógyászat, vitálkonyha és Ausztria legnagyobb 
golfpályája – mindez a szomszédos Ausztriában,  
a magyar határtól mindössze 30 kilométerre fekvő 
Stegersbachban, ahová legalább egyszer mindenki-
nek érdemes ellátogatnia.

49hot!48 hot! /hotmagazin  /hotmagazin

Pazar vitálkonyha
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A Larimar Hotel az ajurvédikus életmód jegyében készíti el 
a legváltozatosabb fogásokat a vendégek számára, úgy, 
hogy hat alapízt (édes, sós, savanyú, csípős, keserű és fa-
nyar) különböztet meg. Az ajurvédikus konyhában a testi- 
lelki egyensúly érdekében fontos a húsfogyasztás – de ter-
mészetesen csak mértékkel. A hotel konyhájának titka az 
ökológiai alapanyagok használatában rejlik, így a vendé-
geknek olyan kulináris élményben lehet részük, amely mél-
tán nyerte el a Zöld szakácssapka díjat. Emellett pazar pa-
norámában gyönyörködve élvezhetik a több mint százöt-
venféle borkülönlegességet és az ínyenc fogásokat, ame-
lyek készítése során a szakácsok nem használnak mikrohul-
lámú sütőt és indukciós melegítést, ügyelve a hotel filozó-
fiájára, az egészséges életmódra.

A sport 
szerelmeseinek 
AjánlvA
A közelben 600 km-es ke-
rékpárút, 250 km-es gyalog-
útvonal, 45 km-es futósza-
kasz, lovaglás- és jógalehe-
tőség is gondoskodik arról, 
hogy minden testrészünket 
alaposan átmozgassuk.

stegersbAch-lAfnitztAl
A Hotel & Spa Larimar közvetlen szomszéd-
ságában található 50-lyukú golfpálya 
Ausztria legnagyobbja, ahol a kezdők és 
a profik egyaránt kikapcsolódhatnak.

Az őselemek ereje
Az őselemek szobái 
A légkondicionált helyiségeket a négy elem ins-
pirálta, így attól függően, hogy milyen típusú fel-
töltődésre vágyunk, alhatunk a Föld, a Tűz, a Víz 
vagy a Levegő bioszobájában is. A párok a spa 
lakosztályok elegáns környezetében is élvezhe-
tik a kikapcsolódást.

A szálloda egy ritka 
drágakőről kapta a nevét, 
amelyet a Karib-tengeren 
„kék ékszerként” ismer-
nek. A larimar gyógyító 
hatásáról ismert: a négy 

őselem egyesülésével se-
gíti fenntartani a viselője 

egészségét.

Tudta-e?

AjurvédA minden mennyiségben
Legyen szó tisztításról, méregtelenítésről, energetizá-

lásról vagy stresszoldásról, az ajurvéda tanának jegyé-
ben, indiai specialisták által végzett kezelések új em-

berré varázsolják a vendégeket.

megszépül A lArimAr! 
Idén májusra nemcsak a pazar szobákat újították fel 

– és szerelték fel a legújabb technikákkal –, de a hotel 
meseszép termálfürdőrészlege ezentúl két új szaunával 

is várja a pihenni, szépülni és csobbanni vágyókat.

nemzetközi kApcsolAt 
Hála az Auma Obamával ápolt jó vi-
szonynak, a szálloda tulajdonosa, Jo-
hann Haberl afrikai alapítványokat is 
szívesen támogat. A szálloda 10 éves 
fennállása alkalmából Haberl úr szívből 
kívánja minden látogatónak, hogy  
a mindennapokat feledve kapjanak  
új erőre a jó közérzet birodalmában.

az exelnök 
nővére visszatérő 

vendég
Barack obama testvére a heidelbergi 
egyetemen tanult, így kifogástalan  
a némettudása. többször járt már  
a csodálatos hotelben, ahol elsajá-

tította a golfozás minden  
csínját-bínját. 

dr. Auma Obama

BorBarátok FigyelméBe
A szálloda látogatói egy exkluzív borgyűjtemény-
ből választhatják ki, hogy az ebéd vagy a vacsora 
alkalmával mi kerüljön a poharukba, sőt borkósto-
lón is próbára tehetik az érzékszerveiket helyi ter-
melők segítségével. Dél-Burgenland karakteres 
jegyeit viseli például a kihagyhatatlan Larimar Red 
Reserve 2011, de kóstolhatnak itt 36 hónapig érlelt 
Larimar Grand Cru 2009-es Merlot-t is. Az ínyenc-
ségek kedvelőinek a  La-
rimar White 2012 fehér-
bort javasoljuk, amelyet 
egy különleges eljárás-
nak köszönhetően a lari-
mar kövek energiája tesz 
teljessé.
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Vajon létezik olyan esküVő, ahol az előkészületek és a szerVezés stressz nélkül zajlik? 
keVés ilyen esetről hallottam. Pedig a Vágy, hogy a nagy naPjára tökéletesen kiPihenten és 
relaxáltan érkezzen, minden ifjú Párban kétségtelenül él. ez a kettőség egyszerűen feloldható 
egy röVid, akár csak néhány naPos kikaPcsolódással, mely csodákra kéPes!

Stresszoldás az esküvő előtt

A 4 csillagos hotel & spa larimar a ma-
gyar határtól mindössze 40 kilométerre, a 
dél-burgenlandi stegersbach település egyik 
legszebb pontján fekszik. már a parkolóból 
csodás panoráma tárul elénk!

a hallba lépve megnyugtató vízesés, a re-
cepció hátterében sejtelmes halvány kék 
fény fogad bennünket. a hely szelleme 
azonnal megérint. érezzük, bár csak ké-
sőbb tudjuk meg, hogy a komplexum kü-
lönleges energiák és erők találkozásánál 
létesült.  az aranymetszés (1:1,618) sza-
bálya szerint épült, hogy a harmónia az 
első lépéstől kezdve jelen legyen. johann 
haberl urat, a komplexum megálmodóját 
és tulajdonosát az az alapgongolat vezé-
relte, hogy az épület rendhagyó módon 
legyen ovális alaprajzú.  ez a forma a to-
jásra utal, abból kiindulva, hogy a tojás, 
mint burok az élet eredetét jelképezi, és 
egyfajta meghittséget közvetít. de nem le-
het nem érezni, mert ez a szellemiség egy-
szerűen mindent áthat. az ökológiai épí-
tőanyagok, a kezeletlen fa alkalmazása, a 
zöld növényekkel beültetett tetők, termé-
szetes és nyugodt hangulatot árasztanak. 
itt a legapróbb részlet is arról árulkodik, 
hogy nem egy hétköznapi wellness para-
dicsomban járunk.

A HIT HAT - AZ ŐSELEMEK EREJÉVEL

a hotel egy rendkívül ritka drágakőről 
kapta a nevét, melyet a karib-térség „kék 
ékszerének“ is neveznek, ez a larimar. 
gyógyító kő, legerősebb hatást az érzel-
mi és testi gyógyítás területén tulajdoníta-
nak neki. harmonikusan egyesül benne a 
négy őselem együttese. az érzelmi kapocs 
megerősítésére kell-e aktuálisabb időzítés, 
mint az esküvő előtti időszak? 

a vendégek a szálloda 111 légkondicionált 
bioszobái és lakosztályai közül választhat-
nak.  a szobák  kialakítása is a 4 őselem 
egyikén alapszik, a hozzá tartozó színvilág-
gal, és dekorációs kellékek megválasztá-
sával. minden vendég  az aktuális állapota 
és igénye  szerint választhat: 
A Föld-szoba – a barna szín tónusai a 
testi kiegyensúlyozottság érzését teremtik 
meg. a föld a belső stabilitást és a kiegyen-
súlyozottságot jelképezi. 
A Tűz-szoba – a vörös szín árnyalatai a 
testi és a szellemi energiát segítik. a vörös 
elevenen és pezsdítően hat. 
A Víz-szoba – a kék szín tónusai az ér-
zelmi egyensúly megteremtését segítik 
elő. a kék a nyugalom és a megfontolt-
ság színe. 
A Levegő-szoba – a világos pasztell ár-
nyalatok a szellemi kiegyensúlyozottságot 
serkentik. a fény és a világosság a köny-
nyedséget, az értelem világosságát segí-
tik elő.

Spa-lakosztályok jegyespároknak
 – a kikapcsolódás élvezete kettesben 
„Élvezze a pihentető és romantikus időtöltést 
a luxuskivitelű spa lakosztályokban“ hang-
zik a larimar hotel invitálása az ifjú párok 
számára. a vendégek a spa lakosztályok 
elegáns környezetében, kétszemélyes sze-
rájfürdővel vagy pezsgőfürdővel, pihe-pu-
ha ellazulással és teljes mértékben privat 
szférában élvezhetik a kényeztető órákat.   

SPA & WELLNESS – 
ÉLMÉNY ÉS EGÉSZSÉG EGYÜTT 

a larimar az osztrák egészségturizmus 
egyik kiemelkedő szállodai létesítménye. 
4.500m2 alapterületű termál- , spa és 
wellness részlege, valamint  szaunavilága 
exkluzív kínálattal áll a vendégek rendel-
kezésére. a spa részlegben összesen hat 
medence: három termálvizű, egy tengervi-
zes medence, egy édesvizű úszómedence 
és egy hidegvizű barlangfürdő kínálatát él-
vezheti a vendég. a luxus kivitelű panorá-
ma részleg, az 5 szauna, valamint a nyolc 
nagyvonalúan tervezett pihenőrészleg, a 
csendet kedvelők számára kialakított ún. 
suttogó pihenőszobával (psszt szoba) és 
a hozzájuk tartozó nyári terasszal, mind-
mind a kikapcsolódás és a regeneráció le-
hetőségeinek színes palettáját kínálja.

a larimar termálfürdőben különösen ha-
tásos vízben fürdőzhet az ember: a 755 - 
1.055 m mélyből feltörő értékes kincs po-
zitív hatással van az egészség, a szépség 
és a jó testi-lelki közérzet megőrzésére. 
továbbá a larimar vendégei abban a sze-
rencsés helyzetben vannak, hogy a szállo-
da saját termálfürdője mellett díjmentesen 
használhatják stegersbach helyi termál-
fürdőjét is, 14 különböző medencével, és 
uszodával, melyet a szállodával folyosó köt 
össze, így fürdőköpenyben és a szobakár-
tyával egyszerűen elérhető. ezáltal további 
15.000 m² termálvizes élvezet várja az ide-
érkezőket. Így a larimar szálloda vendége-
it mintegy 20.000 m² alapterületű spa és 
termál élmény fogadja.

lazÍtó kényeztetés a LARIMAR HOTEL THERME SPA Vendégeként

TIPPEK, ÖTLETEK 
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TESTI-LELKI KÉSZEZTETÉS 
AZ AYuRVÉdA SZELLEMÉbEN

a larimar nemcsak 2 termálfürdő és a 
szaunavilág luxusával kényezteti vendége-
it, hanem minden igényt kielégítő wellness 
részlegével is, ahol a hagyományos európai 
kezelések mellett a világ különböző tájain 
alkalmazott tanoknak és kezelési módsze-
reknek egy átfogó egysége valósul meg. 
a cél, hogy a vendégek friss életenergiát 
merítsenek, testi és mentális gátjaik oldód-
janak. mert a vendéglátó haberl úr nem 
csak az osztrák orvosok és terapeuták tu-
dására, hanem az indiából, thailandról és 
kínából érkező specialisták kompetenciá-
jára bízza vendégeit. a hagyományos kí-
nai orvoslást (tcm) éppúgy gyakorolják, 
mint a japánból származó shiatsu-t, vagy 
a hawai-i lomi lomi nui kezelést. 

a szálloda filozófiájában és szellemiségé-
ben kiemelt jelentőségű az indiai ayur-
véda tana. a wellness részleg kínálatá-
ban 20-féle ayurvédikus kezelés, és négy 
különböző intenzitású ayurvédikus kúra 
szerepel, indiai specialisták irányításával. 
a spirituális, halk zene, az illóolajok és füs-
tölők illata, a megannyi halványan pislákoló 
mécses már az elegáns váróban segít a ke-
zelésekre történő ráhangolódásban. 

az ifjú pároknak különösen ajánlott a 
rasayana kezelés, mely a pozitív kisu-
gárzást erősíti. az ayurvéda tana szerint 
az emberi test minden egyes sejtjével ki-
fejezésre juttatja az életenergiát. érzel-
meinket, az élethez való hozzáállásunkat 
bőrünk, szemünk, testtartásunk is visz-
szatükrözi. a stressz, az érzelmek, a ne-
gatív gondolatok megterhelik egészsé-
günket, vitalitásunkat. a masszázsok és a 
gyógynövénykivonatos kezelések, meditá-
cióval és légzőgyakorlatokkal kiegészítve 
visszaállítják a test és a szellem egyensú-
lyát, segítve ezzel a jegyespárokat abban, 
hogy az esküvőjük  napján ne csak tökéle-
tes öltözetben, de lelkileg is teljesen feltöl-
tődve jelenhessenek meg. 

LEáNYbúcSú – 
MIÉRT NE LEHETNE MáSKÉPP?

mit szólnátok  egy kényeztető wellness hét-
végéhez a barátnőkkel, ahol a szépülés, a 
kikapcsolódás, a női csacsogások kéz a 
kézben járnak? egy esküvő előtti közös ta-
lálkozás, fiúk nélkül, egy olyan élménnyel, 
mely soha nem múlhat el! létezik a hotel-
nek egy  ún. „barátnő csomagajánlata“ ki-
zárólag hölgyeknek, akiknek  a szállodába 
érkezés után egyetlen dolguk lesz csupán: 
hagyják magukat kényeztetni. a legújabb 
ún. „microdermabraison“, mikrokristályos 
kezelés hatékony módszert kínál a fiatalos 
és üde arc megőrzése érdekében. első-
sorban pigmentzavarok, bőrfoltok, ráncok, 
és bőrhibák kezelhetőek ezzel az új inten-
zív eljárással. az esküvő előtt egy hétvégi 
szépségkúra lehet akár búcsúajándék a 
menyasszony számára a barátnőktől! szó 
szerint páratlan élmény!

SPORT – AZ AKTíV KIKAPcSOLódáS 
SZERELMESEINEK

Vannak, akik a feszültséget legkönnyebben 
aktív kikapcsolódással, például sportolás-
sal tudják levezetni. dél-burgenlandban, a 
larimar közvetlen környezetében 600 km 
kerékpárút, 250 km gyalogtúra- és nordic-
walking út, 45 km táblákkal jelzett futósza-
kasz, lovaglási lehetőség, számos vár és 
kastély - közöttük szép számmal magyar 
vonatkozásúak - várja a vendégeket. 

a szálloda igazi meglepetéssel szolgál a 
golf kedvelőinek, hiszen a közvetlen kö-
zeléből indul ki ausztria egyik legnagyobb 
golfpályája, az 50 lyukú „stegersbach-
lafnitztal“. a kezdőknek is érdemes ki-
próbálni!

MÉG A KONYHA IS ENERGETIZáL

a larimar filozófia, mely elsősorban öko-
lógiai alapanyagok alkalmazását helyezi 
előtérbe, a gasztronómia területén is tu-
datosan valósul meg. a jobb közérzet el-
éréséhez a szálloda egyedülálló, biológi-
ai és természetközeli, változatos gourmet 
és vitálkonyhája is hozzájárul, melyet a 
„grüne haube“ (zöld szakácssapka) díj-
jal tüntettek ki. regionális biológiai termé-
kek kerülnek felhasználásra, amelyek el-
készítése kíméletes módon, nyílt lángon 
történik, tudatosan lemondva a mikrohul-
lámú sütő és az indukciós melegítés hasz-
nálatáról. az ínycsiklandó sajtok és gyü-
mölcsök, a frissen facsart zöldséglevek, a 
helyi olajok káprázatos szín- és ízvilágban, 
igazi “terülj asztalkám”-ként fogadják a 
vendégeket. és ezt még lehet fokozni az-
zal a fantasztikus élménnyel, hogy ezeket 
a finomságokat a pazar kilátást nyújtó te-
raszon fogyasztjuk el! a remek ételekhez 
méltó kíséretet nyújt a vinotéka 150 hazai 
és nemzetközi borfajtát kínáló választéka.
www.larimarhotel.at
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