Stegersbach Termálfürdõ, Allegria Resort Hotel
2019. augusztus 30. 18:42

Elegáns családi fürdõhely a dél-burgenlandi dombok közt
A termálfürdõkben bõvelkedõ keleti osztrák tartomány, Burgenland legmodernebb wellness
központja a nyugati határszélünkhöz közel fekvõ Stegersbach elegáns üdülõhelye. A gyönyörû,
dimbes-dombos környezetben fekvõ fürdõt négy 4 és 5 csillagos, minden igényt kielégítõ szálloda
veszi körül. A családi pancsolástól a kikapcsolódáson, feltöltõdésen át a meghitt romantikára is
tökéletesen alkalmas komplexumot a hatalmas, több részbõl álló Allegria Resort Hotel üzemelteti, de
természetesen nem szállóvendégek is élvezhetik a sokoldalú szolgáltatásokat.Stegersbach
Termálfürdõ (Allegria Familientherme)
A hatalmas, modern szállodaépületekkel körülvett fürdõ meglehetõsen új, hiszen csak 1989-ben fedezték fel
a mélyben rejtõzõ kincset. Két forrásból jön fel a nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz, az egyik forrás
vize 3200 méter mélyrõl tör fel, a rendkívül gazdag ásvány tartalmú vizet a Dolce Vita spa részlegben
használják fel, míg a másik, valamivel alacsonyabb gyógyhatású termálvíz táplálja a medencéket. A gyógyvíz
elsõsorban mozgásszervi panaszokra ajánlott, de különbözõ bõrgyógyászati problémákra is hatékony.
Az elsõsorban családokat célzó fürdõ mintegy egy tucat medencéje nem hagy maga után kívánnivalót, a két
szinten elterülõ, modern stílusú, csupa üveg épület jól áttekinthetõ. A meglehetõsen exkluzív benyomást
keltõ építészeti megoldások szemet gyönyörködtetõek, az osztrákos elegancia, visszafogottság és
nyugodtság belengi az egész fürdõ területét. A kényelmes pihenõágyakért sem kell közelharcot vívni,
bõséges számban találhatóak mind az épületben, mind pedig a kinti részen. Nyáron egy kisebb strand rész is
csatlakozik a fürdõhöz, sportmedencével, napozó teraszokkal, vizes játszótérrel, több kültéri termál
medencével. Trambulinok, játszóterek, hinták, egy favár, homokozók, strandröplabda pálya is áll
rendelkezésre jó idõben.
A kutyára hajazó, Badolin a fürdõ kabala figurája, az õ gigantikus szobra fogadja a látogatókat a bejáratnál.
Már messzirõl vonzza szemünket az óriási, 100 méter hosszú, nemesacél csõcsúszda, melyen kívül még
két gyors csúszdát is találunk az épületben. Szerencsére rengeteg csendes pihenõhelyen ejtõzhetünk egyet,
legtöbbször hatalmas üvegfalon áttekintve pihentethetjük szemünket, lelkünket az idilli dél-burgenlandi
lankákon.
Természetesen itt sem hiányozhat a magas színvonalú szauna világ, a három szinten, 2200
négyzetméteren elterülõ wellness részleg a szokásos gõzfürdõtõl és változatos felöntésekkel gazdagított
szaunáktól a családi szaunáig, élményzuhanyoktól a szauna bárig mindent felsorakoztat. Vegyük figyelembe
a szabályokat, a családi rész kivételével a szaunák, az Ausztriában szokásos módon csak fürdõruha nélkül
használhatók. A Dolce Vita Spa részleg a különbözõ terápia formák egyész tárházát sorakoztatja
csatarendbe, masszázsok, kozmetikai kezelések, gyógyvizes kezelések várják a látogatókat.Allegria Resort
Hotel
A fürdõkomplexum szerves részét képezõ négycsillagos Allegria Resort Hotel 210 szobája és lakosztálya
három különálló, de egymással összeköttetésben lévõ épületben kapott helyet. A fõ épület a hatalmas,
átriumos Residenz, a letisztult, elegáns, tágas, erkélyes, dupla ágyas szobák és lakosztályok helye. A
többemeletes Family szárny elsõsorban a családos vendégekre számít, míg a Village épületet a viszonylag
kisebb alapterületû, de minden kényelemmel rendelkezõ, kedvezõ árú szobák foglalják el.
A resort fõ étterme a Residenz szárnyban van, a hihetetlenül bõséges választékú svédasztalos reggeli
kiválóan indítja a napot, ebédre egyenesen a fürdõbõl jõve fürdõköpenyben is leülhetünk, míg a vacsora igazi
kulináris gyönyör. A konyha nemzetközi, az alapanyagok helyiek, a pincérek pedig fõleg magyarok. A
foglalásokat intézhetjük csak reggelivel, félpanzióval vagy akár teljes panzióval is. Személyes tapasztalatunk
alapján a vacsorát nem érdemes kihagyni az Allegriában, minden ízlést kiszolgálnak, közhely, de
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