
A  Sparadise  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  a  TFC-1-1-1-2017-2018-00495  azonosítószámú,
„Kereskedelmi szálláshely-fejlesztés Siófokon” című projekt keretein belül kapott lehetőséget a
Panzió minőségi és szolgáltatási színvonalának fejlesztése megvalósítására. A projekthez elnyert
támogatás mértéke: 38 647 700 Ft, 70%-os támogatási intenzitással. A projekt összértéke: 55 211
000 Ft. 

Saját stranddal rendelkező mediterrán hangulatú panziónk az év minden napján kicsik és a
nagyok  számára  is  a  legoptimálisabb  kikapcsolódást  biztosítja,  ahol  kényelmesen,  pihentetően
szemlélhetjük  a  hidegebb  évszakokban  is  a  Balaton  nyugodt,  szemet  gyönyörködtető  látványát.
Jelen  fejlesztés  célja  többek  között  a  szobák  teljes  belső  megújulása,  valamint  új  modern  design
kialakítása volt.

Összefoglalóan a pályázat keretén belül megvalósított fejlesztéseink, új szolgáltatásaink az alábbiak: 

 Társalgóból nyíló ajtajaink teljesen hangszigetelt kivitelre lettek cserélve, hogy konferencia és
csapatmeeting esetén is biztosítani tudjuk pihenni vágyó vendégeink kényelmét.

 Szobáink  színvonalainak  emelése  érdekében  minibárral,  modern  szobatelefonnal,  és
szobaszéffel bővítettük szolgáltatásaink körét.

 Szobáink bútorzata, szalagparkettája fürdőszobája teljes felújításon esett át. Továbbá három
legnagyobb szobánkban mű kandalló, új modern nagyfelbontású Led Tv-k, valamint gyerekek
számára rendelkezésre álló szórakoztató elektronika eszközök kerültek beszerzésre.

 Kialakításra került egy nagy olyan modern berendezésű penthouse luxuslakosztály, melynek a
nagy tetőtéri teraszáról csodálatos kilátás nyílik a Balatonra.

 Aktív  sportolási  lehetőségeink  bővítésére  is  sor  került.  A  nyári  sportolási  lehetőségek,
melyekkel bővítettük szolgáltatásainkat: Elektromos szörf deszka, Stand Up Pudle,  egy -és
kétszemélyes  kajakok,  elektromos horgász  csónak,  waterbird,  pedallboards,  Mirage  Island,
eFoill.  A  télen  hozzánk  látogató  vendégeinknek  is  kínálunk  aktív  kikapcsolódási
lehetőségeket:  korcsolya,  fakutya  kölcsönzésére  tudunk  lehetőséget  biztosítani  vendégeink
részére.

 Korábbi napozó teraszunk helyére a pályázat keretein belül kialakítottunk panoráma infra- és
finn szanunát, valamint masszázs és sószobát. A teraszon helyet kapott még egy székely dézsa
is, melyet télen-nyáron tudnak vendégeink használni.

 Masszázsszoba  kialakításának  köszönhetően  most  már  új  szolgáltatással,  a  masszázzsal
bővültünk.

 Energiatakarékos  LED  izzókkal  és  mozgásérzékelővel  ellátott  világításkorszerűsítés  ment
végbe.

 Lecserélésre került a korábbi, kertben található 6 személyes jacuzzink egy modernebb mai
feltételeknek megfelelőre.

 Mozgáskorlátozottak  számára  külön  lakosztály  található  a  földszinten,  amelynek
fürdőszobáját jelen beruházás keretei között felújítottuk és olyan akadálymentes zuhanyzóval
láttuk  el,  amely  a  kerekesszékkel  közlekedő  személyek  számára  a  legbiztonságosabb  és
legkényelmesebb zuhanyzás lehetőségét nyújtja.

 A  weboldalunk,  online  foglalási  rendszerünk  és  számlázó  programunk  modernizálása  is
megvalósult jelen beruházásnak köszönhetően. Jelen fejlesztés hozzájárul az adminisztrációs,
számlázási  feladatok  és  az  értékesítés  megszervezésének  hatékony  ellátásához,  továbbá  a
modernizálásnak köszönhetően egy automata hírlevél küldő rendszer segítségével vendégeink
születésnapján egy üzenettel kedveskedhetünk vendégeinknek.

Jelen  fejlesztéseknek  köszönhetően  a  Hotel  Stars  minősítés  technikai  feltételeinek  a  fent  említett
átalakításokkal teljes körűen megfelelünk a **** panzió minősítésnek. A fejlesztés eredményeképpen



a  komfortosabb  szobák  hosszabb  vendégéjszakai  tartózkodásra  ösztönözik  a  látogatóinkat.  A
fejlesztések hozzájárulnak a helyi, térségi gazdaság támogatásához.

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg.

A támogatott projekt 2020. augusztus 12-én fejeződött be.


