370 ezer vendégéjszakát várnak Egerbe
2012. november 26. hétfő, 00:00

Számos fejlesztés folyamatban van Egerben, ami figyelemre méltó a mostani válság sújtotta,
küzdelmes időszakban – hangzott el a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének
közgyűlésén, melynek a hevesi megyeszékhely, azon belül is a Hotel Eger & Park ad otthont
november 21-13. között.

A háromnapos tanácskozás hivatalos megnyitásaként elsőként Harmati László, a helyszín
tulajdonos-ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, bemutatva a cégük által működtetett
létesítményeket és azok legújabb fejlesztéseit. Mint mondta, folyamatban van a háromcsillagos
szárny felújítása, két mintaszoba már el is készült, és fejlesztik a wellness-t is, ahol egyebek
mellett külső medencével bővül hamarosan a szálloda. A szintén a céghez tartozó
mátraszentimrei Hotel Narád területén 100 millió forint értékben kalandpálya épül, illetve
átalakítás és felújítás alatt áll az egri Hotel Minaret is, amely jövő tavasztól új köntösben várja
majd a vendégeket. A Mátyus Udvarház pedig lovasszolgáltatásokkal bővült.
A teltházzal kezdődő tanácskozás résztvevőit Habis László polgármester is üdvözölte, s
köszöntőjében számos érdekességet is elmondott a városfejlesztési folyamatokról, tervekről.
A projektek között a legnagyobb és legfontosabb a belváros rehabilitációja, a 23 projektelemből
több elkészült már. Befejeződött a líceum felújítása, 650 millió forint értékben a termálfürdőt is
fejlesztik. Január 1-jétől a városhoz tartozik az Egri Vár is, az évi 360 ezer vendéget fogadó
műemlékben 1,7 milliárd forint értékű turisztikai attrakciófejlesztési beruházás van folyamatban.
A Szépasszonyvölgyben pedig már épül a Márai Sándor nevét viselő látogatóközpont, a 400
millió forintos fejlesztés keretében fedett szabadtéri színpad is létesül.
Mindezekkel párhuzamosan nagy hangsúlyt szeretnének fektetni a jövőben a márkaépítésre,
melyben a TDM-szervezetre nagy mértékben támaszkodnak.
A város már most is jó eredményekkel büszkélkedhet, a vendégéjszaka-szám idén várhatóan
megközelíti a 370 ezret, ami azt jelenti, hogy a 23 megyei jogú város közül Sopron után a 2.
legjobban teljesítő.
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Eger, 2012.november 23. Forrás: www.turizmus.com
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