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Maradjon
fiatal!

Életmeghosszabbító program
Válassza Ön is az egészséget és töltsön el 

évente egy hetet  gyógyüdülőinkben! 

Egészségterápiás hetek 
az ország legszebb tájain!

A gyógyulni akarás 
a gyógyulás része. 
(Seneca)
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A Dalai Láma, amikor megkérdezték mi az, ami leginkább meglepi az 
emberiséggel kapcsolatban ezt válaszolta:
„Az ember. Mert feláldozza az egészségét, hogy pénzt keressen. Aztán 
feláldozza a pénzét, hogy visszaszerezze az egészségét.
És mivel olyan izgatott a jövőjével kapcsolatban, hogy elfelejti élvezni a 
jelent; az eredmény az, hogy nem él sem a jelenben, sem a jövőben; úgy 
él, mintha soha nem halna meg, és aztán meg úgy hal meg, hogy soha 
nem is élt igazán”

MI AZ ÉLETET KÍNÁLJUK ÖNNEK! 

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
Kórház, vagy szanatórium helyett válassza a megelőző komplex terápiáinkat. Él-
jen egészségben, töltődjön fel Nálunk. Mindannyian ismerjük a környezetváltozás 
jótékony, gyógyító hatását. Fiatalnak és egészségesnek maradni csak úgy lehet, 
ha az ember tesz érte. Vannak emberek, akik mástól várják a gyógyulást, holott az 
egészség mindenkiben benne lakozik.

KÓR…HÁZ vagy EGÉSZSÉGHÁZ?
Hagyja másra a kórházat és a sza-
natóriumot. Ezek az intézmények 
esetenként inkább kialakítják és 
erősítik a betegségtudatot és gya-
korta lassítják az egészség helyre-
állását, mintsem annak aktív előse-
gítői lennének.
Apartman szállodáinkban egész-
ségben és kényelemben tölthet el 
évente egy, vagy akár több terápiás 
hetet is, alacsony költség mellett. 
Egy és másfélszobás apartmanja-
inkban komfortosan töltheti el meg-
érdemelt feltöltődő napjait. Szolgál-
tatásunk visszatérő és kiszámítható 
7 éjszakás terápiás időszakokban 
vehetők igénybe, 5 vagy 10 éves 
használati szerződéssel, olcsó üze-
meltetéssel. Nincs külön költség, 
csak előrelátó gondoskodás. 

KÓR…HÁZ vagy EGÉSZSÉGHÁZ?
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BIZTONSÁG 
Alacsony árak, biztonság és kiszámít-
hatóság kötöttségek nélkül. 

A MOZGÁS MAGA AZ ÉLET. 
 Egészségterápiás kezeléseink első-
sorban mozgásszervi rehabilitáció és 
megelőzés céljából különleges pre-
ventív gondoskodást teremtenek. Se-
gítünk megőrizni mozgáskészségét, 
ezzel segítünk megőrizni élet erejét.

IGÉNYBEVÉTELI DÍJAK
Terápiás heteinket 5 vagy 10 éves 
igénybevételt garantáló szerződés 
alapján veheti igénybe. Egy hét, vagy-
is 7 éjszaka igénybevételi díja 1 szo-
bás apartman esetén 
2 főre, 35.400.- Ft
Másfélszobás apartman esetén 7 éj-
szaka igénybevételi díja, 2 főre: 42.245.- Ft

LÉNYEG A RÉSZLETEKBEN REJLIK
Az egészségterápiás hét használati díját részletekben is megfizetheti, 
akár 12 havi kamatmentes részletfizetéssel.
Így például egy egyszobás, 2 fős lakrész 7 éjszakás részvételi díja, 
már havi 3.000.- Ft összeggel is befizethető.
Másfélszobás apartmanban 7 éjszaka egészségterápiás szállás díja, 
már 4.000.- Ft / hó összegtől, akár 12 havi részletfizetéssel.
(Az igénybevételi díjak az infláció mértékében változhatnak)

REGISZTRÁCIÓ
Egészségterápiás heteinket egyszeri alacsony összegű, regisztrációs díj megfize-
tésével veheti igénybe. Öt éves igénybevétel esetén a regisztrációs díj 16.000.- Ft
Tíz éves igénybevétel esetén a regisztrációs díj: 32.000.- Ft
A regisztrációs díj összege „felhasználható” vagyis az öt, illetve tíz éves 
időszak elteltével az egészségterápiás hetek időszakának lejáratát követően 
3 illetve 7 bónusz éj igénybevételére jogosít.
Az Egészségterápiás hét igénybevételi szerződése névre szól, az másra át nem 
ruházható.

szaka igénybevételi díja, 2 főre: 42.245.- Ft
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Nem csak testünket kell istápolnunk, hanem elménket és lelkünket még 
sokkal inkább, mert az ész fénye is, mint a lámpás, ha olajat belé nem 
csepegtetünk, kialszik öregkorban. (Cicero)

Mi gondoskodunk arról, hogy testi és szellemi fénye is erőteljesen szol-
gálja mindennapjait. Terápiás kezeléseink a test és a lélek harmóniáját 
megteremtve állítják helyre egészségét.

TERÁPIA AHOL ÖN SZÁMÍT!

Számos terápiás kezelés közül választhat a nálunk eltöltött időszak során. 
Gyógyvíz fürdőterápia, aktív mozgás, nordic walking, kerékpár, és nem utolsó sor-
ban a gyógyító környezet a híres soproni szívszanatórium szomszédságában, vagy 
a mediterrán fürdővárosban, Harkányban! 
Fiatalság, vagy aggastyán élet? Önön múlik a választás. 
Meg akarja-e őrizni egészségét, és gyógyulni akar, vagy elhagyja magát és csak 
múlatja az ideje? 
Csak elhatározás kérdése. Terápiás hét élethosszabbító programunkkal évente 
egy vagy akár több hetet is eltölthet szállodáinkban.

BIZONYÍTOTT ÉLETHOSSZABÍTÁS
Az elmúlt közel három évtized, közvetlen bizonyítékkal szolgál arra, hogy azon 
személyek, akik rendszeresen igénybe vették eddigi szolgáltatásainkat és vissza-
térő módon évente egy, vagy több hetet töltöttek el gyógyüdülőhelyeink valame-
lyikén, az átlag életkort messze meghaladó kort értek el. Jelenlegi vendégeink 
jelentős része az aktív NAGY GENERÁCIÓHOZ TARTOZIK ugyanakkor többségük 
75-80 évesen is egészséges és mozgékony életvitelt folytat.
 
Rövidesen elérhető kezelések szállodáinkban, jelentős kedvezmények-
kel, vagy akár OEP támogatással is, amihez nem kell kórházi beutaló!
A terápiás hét elején, reumatológus szakorvosunk a lehetőségek közül mindig a 
legmegfelelőbb kezelés-kombinációit írja elő.

Elektroterápiás kezelések
Igénybevételével kiváló eredményeket érhet el mozgásszervi, rheumatikus beteg-
ségek gyógyítása, megelőzés során. Ultrahang, rekeszes galván, TENS-kezelés, 
magnetoterápia, iontophoresis, és szelektív ingeráram kezelések csökkentik a 
fájdalmat és megkönnyítik a mozgást. 
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Masszázskezelések
Casada Kennedy IV masszázsfote-
lek tökéletes kombinációi az inno-
vatív technológiának. 
Alaposan átgondolt masszázsprog-
ramok, valamint a Zéró - gravitáció 
funkció ihlette űrutazás, mind hoz-
zájárul ahhoz, hogy egyedi élmény-
ben részesüljön. 
Kiegészítésként az akkupresszú-
rás masszázsra is alkalmas, mely 
alkalmazható a háton, a fenéken, a 
vádlin, és a lábon egyaránt, amely 
által élvezheti a testre szabott 3D 
masszázst.
 Az innovatív L-alakú technológia 
biztosítja, hogy a nyakától egészen 
a farkcsontig tökéletes masszírozásban részesüljön.
 Ez a masszázsfotel mindent megad, amit csak testünk pihenésként igényel.
Nulla gravitációs masszázs és relax csend terápiánk visszaállítja testi és lelki 
egyensúlyát.

Tibeti hangmasszázs terápia 
A hangot, a rezonanciát ősidők óta használják gyógyításra - gondoljunk  például a 
sámándobokra, vagy a mantrákra. 
A hagyomány szerint öt-hét-tizenkét fémből készülő hangtálak  (tibeti tálak, zen-
gőtálak, éneklő tálak) rezgései eljutnak a sejtjeinkhez, öngyógyító folyamatokat 
indítanak el.
MIRE JÓ? 
A tálakkal végzett terápia hat a testre, a lélekre és a szellemre egyaránt.. 

- fájdalomcsillapításra ( főként ízületi fájdalmak esetén)  - 
izomlazításra  - fejfájásra, migrénre  - szív- és érrendszeri 
problémákra  - magas vérnyomás normalizálására 
- visszérproblémákra  - feszültség- és stressz oldásra  - 
a koncentráló készség javítására  - az immunrendszer 
erősítésére  - salaktalanításra, méregtelenítésre  - erőt-
lenség érzés megszűntetésére, kimerültségre  - érzelmi 
blokkok oldására - 
alvásproblémákra 
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KUTYATERÁPIA
Az ókori görögök azt tartották, hogy a 
kutyák képesek meggyógyítani az em-
berek betegségeit, ezért templomaik-
ban nagy becsben tartották őket. A 
méltatlanul feledésbe merült gondolat 
a 18. században került újra előtérbe, az 
angliai Yorkshire-ben, ahol pszichés be-
tegek terápiájában használták őket. A 
20. században Washingtonban háborús 
veteránok kezelésébe vontak be kutyá-
kat, de az igazi áttörést Levinson 1962-
es tanulmánya, „A kutya mint ko-te-
rapeuta” (The dog as a co-therapist) 
hozta meg, amelyben egy fiatal fiúval 
való terápiás kapcsolatába kapcsolta 
be Jingles nevű kutyáját, akihez végül 
a kisfiú beszélni kezdett. Levinson írt először arról, hogy a kutya úgynevezett jég-
törő funkciót tölthet be terapeuta és páciens között, mintegy hídként működve 
közöttük.
Ez a híd, vagyis a szeretet terápiája az Ön részére is elérhető. Válassza a kutya 
terápia gyógyító erejét. 

MAGNETER MÁGNES-
TERÁPIÁS KEZELÉSEK
A Magneter a XXI. század otthoni 
egészségmegőrző, wellness és reha-
bilitációs készüléke, mely a biorezo-
nancia és a mágnesterápia kombiná-
ciójával működik. A Magneter Magyar 
találmány és elismert, ténylegesen 
Orvostechnikai Eszközzé minősített 
készülék.
A Magneter sejt-szintjén, szerveze-
tünkben csak ott hat, ahol a betegség 
gyökere, oka található.
Különösen jó eredménnyel kezelhe-
tők a perifériás keringési zavarokban 
szenvedő egyének, a cukorbetegek, 
az érszűkületben szenvedők. Náluk a 



feljavult vérellátás már rövid időn belül érezhető. Komplikációmentessé több hó-
napos kezelés után válhat a betegségük. A szív és az agy keringészavarai utáni 
regenerálódásban is jó eredményeket értek el ezzel a terápiával.

 „ÖRÖMGARANCIA”

Hallott már az örömgaranciáról?
Nem? Akkor most jól figyeljen!
15 napos 100 %-os pénz visszafizetési „öröm” garanciát vállalunk minden 5 és 10 
éves egészségterápiás hét igénybevételi szerződéseinkre. Ez alatt az idő alatt, Ön 
minden következmény nélkül elállhat megkötött szerződésétől. Ez azt jelenti, hogy 
a regisztrációs díjat a szerződéskötéstől számított 15 napon belül, minden jogkö-
vetkezmény nélkül vissza adjuk és elállhat a szerződéskötéstől.
 
Miért? Teljesen elment az eszünk?
Dehogy, de biztosak vagyunk benne, hogy örülni fog annak a szolgáltatásnak, amit 
nálunk vesz igénybe ezért vállaljuk a kockázatot !

FILOZÓFIÁNK
 „Jó és szép dolgokat 
adunk az embereknek, 
aminek örülnek, 
mindig nagyon fontos, 
hogy örüljenek”
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SAS Club Hotel
1121 Budapest, 
Törökbálinti út 51-53.

Tel.: (1) 246-6512 
Fax: (1) 246-6518
E-mail: foglalas@sasclubhotel.hu
Web: www.sasclubhotel.hu

SILVER 
Apartman Club Hotel
3235 Mátraszentimre, 
Darázshegyi út 6.

Tel./Fax: (37) 376-435
E-mail: foglalas@silverclubhotel.hu
Web: www.silverclubhotel.hu

SOLAR 
Apartman Club Hotel
9400 Sopron, 
Honvéd u. 12.

Tel./Fax: (99) 311-675
E-mail: foglalas@solarclubhotel.hu
Web: www.solarclubhotel.hu

SIESTA 
Apartman Club Hotel
7815 Harkány, 
Kossuth u. 17.

Tel.: (72) 480-611 
Fax: (72) 480-302
E-mail: foglalas@siestaclubhotel.hu
Web: www.siestaclubhotel.hu

Hegyvidék SCH Szállodalánc Kereskedelmi Iroda
1027 Budapest, Bem József u. 4. • tel.:  06-1/246-4930  

fax:  06-1/201-3017 • Mobil: 06-20/410-3172  • web: www.hsch.hu

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

MAGYARORSZÁG ELSŐ SZÁMÚ ÜDÜLŐKLUBJA

Hegyvidék  Szállodalánc


