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Az Anna Grand Hotel Balatonfüred történelmi városrészében a Szívkórház és a Horváth-ház szomszédságában található. A hatalmas platánfák árnyékában álló elegáns reformkori épület méltán nyújt
reprezentatív helyszínt az évente megrendezésre kerülõ rangos - Anna-bálnak. Évtizedek alatt az épület
többször formálódott, mai végleges arcát- az új épületszárnnyal együtt, Rosta S. Csaba tervezte.
Az építkezés három ütemre tagolódott. Az elsõ
ütemben készült el, az épületegyüttes legpatinásabb
része az egykori Gyógyterem. A kétszintes épület

alsó szintjén kapott helyett az étterem, míg felette a
bálterem, ami konferencia teremként is funkciónál.
Ezen épületrész belsõépítészeti terveit Szenes István
és munkatársai végezték. Kialakításra került továbbá
56 szoba, amely az egykori reformkori miliõt sugallja.
A történelmi épületcsoport fõépületének és erdei
szárnyának belsõépítészeti kialakítása 2007 õszén
kezdõdött. Fontos szempont volt az épület történelmi hangulatának visszaidézése. A bejárat az egykori kocsi behajtónál kapott helyet. A hosszanti
elõtér betekintést enged az épület által körbehatárolt, "mediterrán udvarra" és annak színpadára. A
szépen parkosított, belsõ udvarba esztétikusan illeszkedik a szabadtéri színpad, kerti sakk és a kültéri borterasz.
A fõépületbe lépve szemünk elé tárulnak a múlt
század építészeti terei. A földszinti közösségi terek,
így a recepció, a kávézó és a cukrászda egymásba
kapcsoló kialakítása, egységes belsõépítészeti képet
alkotnak. A minõségi anyagok felhasználása, -dió
furnér bútorok, travertin mészkõ padlóburkolat, bõrülõ garnitúrák -mind az épület iránti tiszteletet és az
eleganciát tükrözik. A cukrászda és hozzá szorosan
kapcsolódó kávéház reformkori hangulatot idéz. Az
itt kávézó vendég egyazon helyen, fogyaszthatja
feketéjét, mint anno Vörösmarty Mihály vagy Ady
Endre. A kávézóban a kiváló kávékülönlegességek
mellett lehetõség nyílik, sakkasztal, kártyaasztal hasz-

nálatára is. A barna és krémszínek használata elegáns,
harmonizál a történelmi helyszínekkel.
A szálloda külön hangsúlyt fektet a minõségi bor -és
gasztronómiai különlegességek élvezetére, a wellness, fürdõzési, sportolási lehetõségekre. Az új épületszárny földszintjén kapott helyet a 2800 nm-es
wellness és sport központ. Az épület felsõ két
emeletén található a stílusában modern kialakítású
45 szoba. A hatalmas üvegfelületeknek köszönhetõen a szobák napfényesek, szellõsek, színhasználatuk összhangban van a recepciónál látható földszínekkel. A sötétbarna bútorokat még inkább kiemeli
az olajzöld padlószõnyeg. Gondosan elrejtve a
bútorokban, kényelmi és biztonsági funkciót ellátó
eszközök is megtalálhatóak, így a széf, minibár, TV,
internet és telefon.
A hotel talán legnagyobb és leglátványosabb
területe a wellness és sport központ, melyet a vendégek közvetlenül a szállodából vagy a belsõ kert felöl
közelíthetnek meg. A wellness két nagyméretû medenceterét a mûemlék épületrész különíti el egymástól. A fogadótér mögött található a 22 méteres
úszómedence és itt került kialakításra a 20 fõs finn
szauna is. A szaunából kilépõ vendégnek lehetõsége
nyílik a merülõ medence és jégkása használatával
felfrissülni. A szálloda különös hangsúlyt fektet a borral kapcsolatos relaxáló, gyógyító kezelésekre. Kurió-

zumként említhetõ a borterápia -és masszázs kabinok,
az élményzuhany, illetve Kneip-medence, mely a
mûemlék épületrészben található. A pihenésre vágyók számára az élménymedence a wellness erdõ
felöli oldalán helyezkedik el, melynek panoráma
üvegfalai teljes kitekintést engednek a szálloda mögötti õsfákkal benõtt parkjára. A két medenceteret
összekötõ folyosóból nyílik a két infraszauna valamint
a gõzkabin, mely 12 fõ számára nyújt kényelmes
pihenési lehetõséget. Az élménymedence pezsgõággyal, nyakzuhannyal, sakkasztallal valamint bárral
várja vendégeit. A medence szomszédságában 8
fõs professzionális jaccuzi várja a hidromasszázsra
vágyókat. Kialakításra került továbbá egy kondicionáló terem is. A teljes wellness tér padlóburkolata
grafitszürke, amelybõl kitûnik a smaragdzöld úszómedence. A nap bármely szakában fény-árnyék játékok teszik még hangulatosabbá ezt a komplex teret.
Az rejtett lágy fények segítik a kikapcsolódást,
relaxálást. Egyedülálló a mennyezet több irányú dõlése, amely különös érzetet kelt.
A wellness mellett található a bowling és billiárd
terem. A négypályás bowling a legmodernebb technológiával készült, mely versenyek rendezésére is al-

kalmas. Belsõépítészeti kialakítása egyedülálló az országban. A pályák megvilágítását a falsíkjából kopoltyúsorként kiálló falazatba rejtett fénysorok biztosítják. A billiárd exkluzív éjszakai bárja, csokoládé
színvilágával, borostyán-sárga fényeivel várja a szórakozni vágyókat.
Az Anna Grand Hotel összetett reformkori, borászati és gasztronómiai értékeket vonultat fel, minõségi
szállodai és wellness funkciókkal kiegészítve. A szálloda magával ragadó hangulata, változatos arca,
egyedülállóvá teszi a hotelt egész Magyarországon,
de kiváltképpen a Balaton parton.

