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• A koronavírus-jár-
vány és a megfékezé-
se érdekében hozott 
intézkedések az élet 
minden területére 
kihatottak, de kivált-
képpen a turizmust 
érintették. A Hun-
guest Hotel Fenyő is 
bezárni kényszerült, 
de ebben az időszak-
ban is folytatódott 
a nagyszabású épít-
kezés, amely során 
teljesen megújult és 
jelentősen kibővült.  

K étszintes létesítményt hoz-
tak létre a Hunguest Hotel 
Fenyő bővítéseként, amely 

a földszinten wellnessrészleget, az 
emeleten pedig rendezvénytermeket 
foglal magába. Todor Etelka, a szál-
loda igazgatója elmondta, teljesen 
megújult az éttermi rész, kibővült, 
a korábbi bárt pedig 24 férőhelyes 
bisztróvá alakították át. 

„Eredetileg úgy terveztük, hogy 
a működésünkkel párhuzamosan 
zajlanak majd az építkezési mun-
kálatok, de mivel jött ez a helyzet, 
ki tudtuk használni ezt az idősza-
kot, hogy csak erre koncentrál-
junk. A konyhát is teljesen felújí-
tottuk, bővítettük, átalakítottuk, 
új gépekkel, eszközökkel szereltük 
fel. A világítás, klíma, belső beren-
dezés – asztalok, székek, különbö-
ző berendezések –, a dekoráció is 
teljesen új. A cél a négy csillag. 
Ezekkel az átalakításokkal, bőví-
tésekkel a négy csillag eléréséhez 

minden kritériumot teljesítettünk. 
A vendéglőnk már most elérte ezt 
a fokozatot.” Hozzátette, remény-
kednek, hogy hamarosan nyithat-
nak és a vendégek mihamarabb 
igénybe tudják venni a szolgálta-
tásaikat. 

Esküvők, konferenciák 
megfelelő helyszíne

A bővítéssel az emeleten egy olyan 
multifunkcionális jellegű kon-
ferencia- és rendezvényközpont 
épült, amely esküvők, rendezvé-
nyek, konferenciák helyszíne tud 
lenni. Esküvői helyszínként közel 
350 vendég befogadására is alkal-

mas a terem, stílusos és elegáns be-
rendezéssel, szakmailag felkészült 
felszolgálókkal, hagyományos és új 
menükombinációval, amely megfe-
lel a mai igényeknek. Ugyanakkor 
helyet kap itt a 220 fő befogadásá-
ra alkalmas Laurus plenáris terem, 
21. századi technikával felszerelve.  
Ebből igény szerint három külön 
terem alakítható: egy 100 fős és két 
45-45 fős terem. De természetesen, 
a már meglévő 80, illetve 24 fő befo-
gadására alkalmas Salvia és Men-
tha termeket is igénybe lehet venni. 
Nagy előnye a most kiépített ter-
meknek, hogy a járványügyi sza-
bályokat betartva is helyet tudnak 
adni nagyobb rendezvényeknek.

Lazítás, feltöltődés a spa-ban 

A wellnessközpont is jelentősen kibő-
vült: egy 85 négyzetméteres, 1,2 méter 
mély, feszített víztükrű medence, sós 
dézsa, ásványvizes dézsa, infraszauna, 
szauna, sószoba, gőzkabin, kinti rönk-
szauna áll a lazítani, feltöltődni vágyók 
rendelkezésére.  A már meglévő, jól is-
mert, klasszikus lávaköves-, aromate-
rápiás-, gyertya, csokoládé testpakolás 
és masszázsok mellett újdonságként a 
Thalgo Thalasso termékcsalád terápiás 
kezeléseivel várják a vendégeket, mely 
tengervíz és tengeri algák koncentrált 
felhasználásával teljes érzékszervekre 
ható élményt kínál, energiát és harmó-
niát nyújtva a testnek és léleknek.

Az igazgató hangsúlyozta, ez a 
beruházás értékteremtés is, mert a 
környék, a megye lakóinak olyan 
nagy befogadóképességgel rendelke-
ző rendezvénytermet és több kisebb 
termet tudnak biztosítani, amely 
magas színvonalú szolgáltatásaival, 
elegáns enteriőrjével kiemelkedő 
események és nemzetközi konferen-
ciák helyszíneként is alkalmas.

Kérdésünkre, hogy hogyan érin-
tette az elmúlt időszak a munkakö-
zösséget, Todor Etelka rámutatott, 
márciusban még további munkatár-
sakat kerestek, most pedig az a leg-
fontosabb számukra, hogy az eddigi 
munkatársaknak, a hotel dolgozói-
nak munkát tudjanak biztosítani. (x)

Nagyszabású  átalakulás 
Látványos beruházást fejezett be a Hunguest Hotel Fenyő




