Exkluzív park
a Bükk fái között

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
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Az Avalon Ristorante olasz
étterem teraszán, Konstantin
Grcic Myto székeivel, háttérben
a négycsillagos Avalon Resort &
SPA épületének főhomlokzata
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◀ 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 világítótestrendszert láthatunk - Kao
(Artemide) építészeti lámpák

Lépcsőház a szállodában,
ami az alagsort (teremgarázs,
wellness-részleg) és a szinteket
köti össze. Több szintet fog át
a Kelly Cluster fantázianevű
függeszték

J
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árva az országot mindig megdöbbenve nézem az

étterem, egy street food hely eladható, az Miskolcta-

roegységek (Sörkert & Grill Garden, Avalon Ristorante

elhagyott, évtizedek óta üresen álló egykori gye-

polcán is megvalósítható és, miként a Park utóélete

olasz étterem); rendezvényépület, nyitott/ zártmeden-

rektáborok/úttörőtáborok nem ritkán több hek-

bizonyítja: van is rá igény.” – Mesélte Fejes Gergő,

cés élményfürdő és szaunaépület; Maya Játszópark és

táros területét. Mivel nem szennyezett talajú ipari

belsőépítész. A bükki természetvédelmi terület ölelé-

a HELL Kart & Event Center (35 elektromos gokartból

területekről beszélünk, ezért érthetetlen, hogy a be-

sében álló, öthektáros területű Avalon Park családi

álló, a legújabb pályatechnológiával megépített gokart

ruházók figyelmét miért kerülik el ezek a helyek.

pihenő-szórakoztató és élménypark több különleges-

pálya) várják a vendégeket. A park nemcsak a szálló-

Történetünknek ez „csak” az alapja, mégis érdemes

séggel is bír. Eleve, ha az előbbiekben sorolt funkciókat

vendégek, hanem a játszani, kikapcsolódni, ebédelni/

ennél kezdeni, mert a nemzetközi energiaital piac

meghallja az ember, akkor bizonyára egy bükki, sát-

vacsorázni vágyó betérők számára is nyitott.

meghatározó, Magyarországon piacvezető cége, a HELL

ras-faházas kempingszerű valamire asszociál. Nos, ezt

Igazodva a táji környezethez, az épületek, építmények

ENERGY az ipari beruházásai mellett éppen egy úttö-

abszolút elfelejthetjük, ugyanis a beruházó, valamint

esetében a főbb anyaghasználatra a fa és a helyi kőanyag

rőtábor „hűlt helyén” építtetett fel rekordidő – 1,5 év

a résztvevő tervezők teljességgel átrajzolták ezt a be-

alkalmazása jellemző. Megformálásukban is a helyi

(!) – alatt egy komplett turisztikai központot a Bükk

rögzült képet: a PEKA BAU 2000 Kft. által profi kivi-

hagyományok tükröződnek: a régi sátortetős házak

szívében, Miskolctapolcán. A nemzetközi cég törekvé-

telezési minőségben, a Plusdesign Stúdió és a Csikós

hatása egyértelmű, mint ahogyan elég megpillantani

se az volt, hogy Kelet-közép Európában egyedülálló

Terv minőségi koncepciói alapján, (hagyatkozva a ta-

a hotelépület földszinti szakaszait nyilvánvaló, hogy

kvalitású létesítményt hozzon létre. „Belsőépítészeti-

pasztalaton túl, a vendégek visszajelzéseire) valóban

a Tokaj környéki klasszikus és kortárs borászati épüle-

leg elvárás volt a magas minőségű anyagok és design-

világszínvonalú végeredmény született. Az erdő köze-

tek (pld. a Bodonyi Csaba tervezte Hétszőlő Borászat)

termékek alkalmazása. Mert ami már Budapesten el-

pén egy négycsillagos Superior hotel; 15 darab, HONKA

formavilága is nyomot hagytak (a Maya Játszópark és

fogadott, azaz hogy egy jó designnal egy szálloda, egy

technológiával épült, exkluzív finn rönkház; gaszt-

a gokart pálya érthető kivételek ebben a tekintetben).
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◀ 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

Magas minőségben létrehozott pihenő-szórakoztató és élménypark
az Avalon Park
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A belső terek kialakítása, az anyaghasználat, a be-

designelemeket, tárgyakat társítani – sok esetben ipa-

épített egyedi és a design bútorok összképe urbánus,

rias jellegűeket (pld. Tom Dixon tárgyak) vagy éppen

luxuskategóriás. A magas minőség azonban a terve-

helytől, kortól független, internacionális designú, kva-

zésnek köszönhetően nem jelenti azt, hogy akár a gaszt-

litásos darabokat, és sok esetben például Fejes Gergő

roegységekben, akár a szállodai lakosztályokban, fa-

által tervezett bútorokat, szőnyeget –, amik barátságos,

ház-enteriőrökben feszengene a vendég. Ennek oka,

pihentető és a well beingnek megfelelő helyszínné va-

hogy a főbb épületek rurális stílusához sikerült olyan

rázsolják az Avalon Parkot.
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„…ami már Budapesten elfogadott,
azaz hogy egy jó designnal egy szálloda, egy étterem, egy street food
hely eladható, az Miskolctapolcán
is megvalósítható és, miként a Park
utóélete bizonyítja: van is rá igény.”

◀ Nevéhez hűen tradicionális
olasz ízeket kínál az étterem,
sok alapanyag egyenesen Itáliából
érkezik a konyhára. A bárpult,
a kandalló egyedi tervezésűek

▼ Kombinált, kültéri medence
jakuzzival, tepidáriummal,
pezsgőággyal, „dögönyözővel”,
sodrófolyosóval és
persze gyerekpancsolóval vízhőmérséklete télen: 38 °C
nyáron: 30 °C
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A Ristorante étterem belső
tere esti kivilágításban, jórészt
Tom Dixon által tervezett
világítótestekkel, bútorokkal
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