Megvalósult a gyenesdiási Zöldház Bio Panzió felújítása
2019. október 18.
A PULIFOOD Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a
Magyar Turisztikai Ügynökséghez a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók
fejlesztése c. pályázati felhívásra. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (elődje: Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium) a projektet 20 062 821 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette. Ez a teljes projekt értékének 70%-át teszi ki.
A TFC-1-1-1-2017-2017-00128 azonosítószámú projekt célja a Gyenesdiás, Kossuth út 16. sz. alatt
található Zöldház Bio Panzió minőségi megújítása és szolgáltatási körének bővítése volt.
Projektünket 2018. október hónapban kezdtük meg, azzal a céllal, hogy bővítsük szolgáltatásaink
körét, gazdaságossá tegyük a Panzió fűtési rendszerét, javítsuk a Panzió által nyújtott szolgáltatások
megközelíthetőségét, belső felújításokkal és eszközbeszerzésekkel komfortosabbá tegyük
Panziónkat.
A Panzió felújítása több területre terjedt ki.
A Panzió belső felújítása során megújultak a fürdőszobák: lecseréltük a szanitereket,
zuhanykabinokat, új burkolatot alakítottunk ki. Lecseréltük a bejárati ajtót, új burkolatot kaptak az
erkélyek és a terasz is, továbbá, festési munkálatok zajlottak.
Megújult fürdőszobák és erkélyek:

Egy szoba a beruházás előtt és után:

A szobák komfort fokozatának emelése érdekében 4 db hűtőgép, 14 db televízió, 2 db grilles
mikrosütő, 2 db új ágy került beszerzésre.
A Panzió gazdaságos működésének elősegítése érdekében egy új, modern kondenzációs gázkazán
és kapcsolódó használati melegvíz tároló került beépítésre, továbbá füstgáz elvezető rendszer került
kialakításra.

Az új tematikus szolgáltatásokat szolgáló elemek fejlesztéseként, továbbá az akadálymentes
megközelítés kialakítása érdekében térburkolási és parkoló építési munkálatok folytak (mintegy 500
m2-en).
A meglévő wellness szolgáltatásunkat újonnan kialakított szaunaházzal és jakuzzival bővítettük, ezek
a medence mellett kaptak helyet. Új közlekedő felületeket és világítási rendszert alakítottunk ki ezen a
területen.
Új szolgáltatási elemek a Panzióban:

Medence és környezete a beruházás előtt és után:

A végrehajtott fejlesztések eredményeként megújult környezetben, új szolgáltatások nyújtásával tudjuk
fogadni vendégeinket, és megteremtődtek a gazdaságosabb üzemeltetés feltételei is. Várhatóan
növelni tudjuk munkavállalóink számát, az itt töltött vendégéjszakák számát, végső soron a
fejlesztések hozzájárulnak a helyi turisztikai szezon meghosszabbításához.
A projekt lezárásra 2019. október 18. napon került sor.
További információ a http://www.zoldhazec.hu/ honlapon érhető el.
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