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Szöveg: Molnár szilvia
ÉpítÉSzet (tervezÉS-kivitelezÉS): PEKa BaU 2000 Kft. 
(vezető tervező: PEtő GyörGy), CsiKós Mihály (CSikóS terv; konCepCió) 
BelSőÉpítÉSzet: PlUsDEsiGn stUDio Kft. - fEjEs GErGő (vezető tervező); 
jUhász sánDor (ArChikron kft.), PEtő GyörGy (pekA BAU 2000 kft.) - kivitelzÉS, projektmenedzSment
fotó: BUjnovszKy taMás

 Az AvAlon riStorAnte olASz  

 Étterem terASzán, konStAntin  

 grCiC Myto SzÉkeivel, háttÉrBen  

 A nÉgyCSillAgoS AvAlon reSort &  

 SpA ÉpületÉnek főhomlokzAtA 

Exkluzív park 
a Bükk fái között
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étterem, egy street food hely eladható, az Miskolcta-
polcán is megvalósítható és, miként a  Park utóélete 
bizonyítja: van is rá igény.” – Mesélte Fejes Gergő, 
belsőépítész. A bükki természetvédelmi terület ölelé-
sében álló, öthektáros területű Avalon Park családi 
pihenő-szórakoztató és élménypark több különleges-
séggel is bír. Eleve, ha az előbbiekben sorolt funkciókat 
meghallja az ember, akkor bizonyára egy bükki, sát-
ras-faházas kempingszerű valamire asszociál. Nos, ezt 
abszolút elfelejthetjük, ugyanis a beruházó, valamint 
a résztvevő tervezők teljességgel átrajzolták ezt a be-
rögzült képet: a PEKA BAU 2000 Kft. által profi kivi-
telezési minőségben, a Plusdesign Stúdió és a Csikós 
Terv minőségi koncepciói alapján, (hagyatkozva a ta-
pasztalaton túl, a  vendégek visszajelzéseire) valóban 
világszínvonalú végeredmény született. Az erdő köze-
pén egy négycsillagos Superior hotel; 15 darab, HONKA 
technológiával épült, exkluzív finn rönkház; gaszt-

roegységek (Sörkert & Grill Garden, Avalon Ristorante 
olasz étterem); rendezvényépület, nyitott/ zártmeden-
cés élményfürdő és szaunaépület; Maya Játszópark és 
a HELL Kart & Event Center (35 elektromos gokartból 
álló, a legújabb pályatechnológiával megépített gokart 
pálya) várják a vendégeket. A park nemcsak a szálló-
vendégek, hanem a játszani, kikapcsolódni, ebédelni/
vacsorázni vágyó betérők számára is nyitott. 

Igazodva a táji környezethez, az épületek, építmények 
esetében a főbb anyaghasználatra a fa és a helyi kőanyag 
alkalmazása jellemző. Megformálásukban is a  helyi 
hagyományok tükröződnek: a  régi sátortetős házak 
hatása egyértelmű, mint ahogyan elég megpillantani 
a  hotelépület földszinti szakaszait nyilvánvaló, hogy 
a Tokaj környéki klasszikus és kortárs borászati épüle-
tek (pld. a Bodonyi Csaba tervezte Hétszőlő Borászat) 
formavilága is nyomot hagytak (a Maya Játszópark és 
a gokart pálya érthető kivételek ebben a tekintetben). 

◀ különfÉle AnyAgok – fÉm, 

látSzóBeton BUrkolAti elemek, 

fA, textil – tárSítáSA A SzállodA 

reCepCiójánAk terÉBen.  elegánS 

ToccaTa fAntáziAnevű függeSztÉk 

(SAttler); tom dixon tárgyAk

▶ 150-200 fő BefogAdáSárA 

AlkAlmAS konferenCiAÉpület 

iS tAlálhAtó A területen, itt 

iS különlegeS világítóteSt-

rendSzert láthAtUnk - Kao 

(Artemide) ÉpítÉSzeti lámpák

árva az országot mindig megdöbbenve nézem az 
elhagyott, évtizedek óta üresen álló egykori gye-
rektáborok/úttörőtáborok nem ritkán több hek-

táros területét. Mivel nem szennyezett talajú ipari 
területekről beszélünk, ezért érthetetlen, hogy a  be-
ruházók figyelmét miért kerülik el ezek a  helyek. 
Történetünknek ez „csak” az alapja, mégis érdemes 
ennél kezdeni, mert a  nemzetközi energiaital piac 
meghatározó, Magyarországon piacvezető cége, a HELL 
ENERGY az ipari beruházásai mellett éppen egy úttö-
rőtábor „hűlt helyén” építtetett fel rekordidő – 1,5 év 
(!) – alatt egy komplett turisztikai központot a Bükk 
szívében, Miskolctapolcán. A nemzetközi cég törekvé-
se az volt, hogy Kelet-közép Európában egyedülálló 
kvalitású létesítményt hozzon létre. „Belsőépítészeti-
leg elvárás volt a magas minőségű anyagok és design-
termékek alkalmazása. Mert ami már Budapesten el-
fogadott, azaz hogy egy jó designnal egy szálloda, egy 

J

 lÉpCSőház A SzállodáBAn, 

 Ami Az AlAgSort (teremgArázS,  

 wellneSS-rÉSzleg) ÉS A Szinteket  

 köti öSSze. töBB Szintet fog át  

 A Kelly clusTer fAntáziAnevű  

 függeSztÉk 
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Magas minőségben létrehozott pihenő-szórakoztató és élménypark 

az Avalon Park

A belső terek kialakítása, az anyaghasználat, a be-
épített egyedi és a design bútorok összképe  urbánus, 
luxuskategóriás. A magas minőség azonban a  terve-
zésnek köszönhetően nem jelenti azt, hogy akár a gaszt-
roegységekben, akár a  szállodai lakosztályokban, fa-
ház-enteriőrökben feszengene a  vendég. Ennek oka, 
hogy a főbb épületek rurális stílusához sikerült olyan 

designelemeket, tárgyakat társítani – sok esetben ipa-
rias jellegűeket (pld. Tom Dixon tárgyak) vagy éppen 
helytől, kortól független, internacionális designú, kva-
litásos darabokat, és sok esetben például Fejes Gergő 
által tervezett bútorokat, szőnyeget –, amik barátságos, 
pihentető és a well beingnek megfelelő helyszínné va-
rázsolják az Avalon Parkot.  

◀ zUhAnykABinoS, mASSzázSkádAS 

fürdőSzoBávAl kiAlAkított 

lUxUSlAkoSztály, egyedi 

mozAikfAllAl (SiCiS)

▶ A 40 nÉgyzetmÉter 

AlApterületű (80 nÉgyzetmÉter 

öSSzterületű), tetőtereS, 1-4 fő 

rÉSzÉre foglAlhAtó rönkház 

földSzinti tere. A házAk földSzinti 

ÉS tetőtÉri SzintjÉhez iS SAját 

fürdőSzoBA tArtozik; külön 

BejárAttAl megközelíthetően 

Az egyeS Szintek

▼ A SzállodA elegánS

SzoBájA modern,  

exklUzív BerendezÉSSel 
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▼ komBinált, kültÉri medenCe  

jAkUzzivAl, tepidáriUmmAl,  

pezSgőággyAl, „dögönyözővel”,  

SodrófolyoSóvAl ÉS  

perSze gyerekpAnCSolóvAl -  

vízhőmÉrSÉklete tÉlen: 38 °C  

nyáron: 30 °C 

◀ nevÉhez hűen trAdiCionáliS  

olASz ízeket kínál Az Étterem, 

Sok AlApAnyAg egyeneSen itáliáBól  

Érkezik A konyhárA. A BárpUlt, 

A kAndAlló egyedi tervezÉSűek

„…ami már Budapesten elfogadott, 

azaz hogy egy jó designnal egy szál-

loda, egy étterem, egy street food 

hely eladható, az Miskolctapolcán 

is megvalósítható és, miként a Park 

utóélete bizonyítja: van is rá igény.”
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 A riStorAnte Étterem BelSő  

 tere eSti kivilágítáSBAn, jórÉSzt  

 tom dixon áltAl tervezett  

 világítóteStekkel, BútorokkAl  


