DAOP-2.1.1/I-12-2012-0025
Barack
Hotel
és
egészségügyi
Tisza-parti Termálfürdőhöz kapcsolódva

szolgáltatások

létesítése

a

Kedvezményezett neve, elérhetősége:
Tiszaparti Termálfürdő Kemping és Étterem Kft.
(6060 Tiszakécske, Szabolcska M. u. 43.)
A fejlesztés helyszíne: Tisza-parti Termálfürdő területe
6060 Tiszakécske, Tisza-part 5370/1.
A projekt megvalósítási
2013. február 15.

időszakának

(tervezett)

kezdő

időpontja:

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2015. június 30.

Támogatási összeg: 705.157.950 Ft (70%)
Tervezett összköltség: 1.007.368.500 Ft

Fejlesztés rövid bemutatása:
A fürdő területén épülő, 50 szobás Barack Hotel**** és a benne
kialakításra
kerülő egészségügyi részleg lehetőséget teremt a
gyógyászati-egészségügyi
céllal
érkező
vendégek
igényeinek
kiszolgálására is.
A hotel egészségügyi részlegén a reumatológiai és ortopédiai panaszok
kezelése mellett belgyógyászati, bőrgyógyászati valamint angiológiai
szakrendelésen fogadják majd a betegeket.
Az angiológiai ellátás a térségben egyedi lehetőséget teremt az
érrendszeri betegségekben szenvedők kezeléséhez. A vendégek speciális
diagnosztikai vizsgálatok után az újonnan bevezetett szén-dioxid terápia
segítségével gyógyulhatnak.
A Barack Hotel**** tágas konferenciaterme és szekciós termei kiváló
helyszínt biztosítanak céges és családi rendezvényeknek, valamint a hotel
profiljához illeszkedő, egészséges életmóddal kapcsolatos előadásoknak.

A Barack Hotel**** százszemélyes étterme a hagyományos fogások
mellett helyi specialitásokat kínál, étlapján megjelennek az őshonos
rózsabarack felhasználásával készült ételek is.
A helyi gyógyvíz hatására épülő egészségügyi szolgáltatásokon kívül a
szálloda
wellness- és beauty kezelésekkel, főszezonban sport és
animációs programokkal várja vendégeit.
A kényelmes szobák és az otthonos hangulat a remek környezeti
adottságokkal ötvözve ideális lehetőséget teremt a családdal érkező
vendégek számára is.
A megvalósuló projekt 30 új, európai színvonalú munkahelyet teremt,
ezzel segítve a szakképzett munkaerő helyben tartását. A beszállítói
lehetőségek bővítésével hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez.
A szálloda megépülése fontos
fellendítésében,
hozzájárulva
a
versenyképességének erősítéséhez.

lépés
város

Tiszakécske turizmusának
belföldi
és
nemzetközi

Közreműködő Szervezet:
DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Telefon: (62) 561-920
Fax: (62) 561-921
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) darfu.hu
www.nfu.hu
www.darfu.hu

Projektindító rendezvény és sajtótájékoztató:
2014. január 21-én Tiszakécskén, a Tisza-parti Termálfürdő étterme adott
otthont a családias
hangulatú projektindító rendezvénynek és
sajtótájékoztatónak.
Szabó Éva, projektmenedzser köszöntő szavai után bemutatásra került
a projekt. Majd Kovács Ernő Polgármester Úr mondott köszöntőt.
Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte a kivitelező vállalkozás képviselői,
a városban lévő vállalkozások vezetői, a Hatósági Osztály munkatársai,
valamint a sajtó képviselői. A rendezvényt sajtótájékoztató és állófogadás
zárta, majd a Barack Hotel bejárása követte.

„Barack Hotel *** és egészségügyi szolgáltatások létesítése a
Tisza-parti Termálfürdőhöz kapcsolódva”
DAOP-2.1.1/I-12-2012-0025
Ünnepélyes nyitó rendezvény összefoglaló anyaga

Projektátadó rendezvény
Helyszín: Barack Thermal Hotel & Spa ****
6060 Tiszakécske, Tisza-part
2014. június 25.
Vendégek fogadása, regisztráció
Ünnepi beszédek és projektátadó rendezvény
Köszöntőt mond:
Szabó Éva, igazgató
Kovács Ernő, Tiszakécske Város polgármestere
Jávorka Lajos, tiszakécskei lelkész papi áldása
Szalagátvágás
Szabó Éva ünnepi beszéde, bemutatásra kerülnek a kollégák
Kovács Ernő ünnepi beszéde, üzemeltetési- és használatbavételi engedély
átadása
Büféebéd
Sajtótájékoztató
Háznézés
Kulcsbedobás a Tisza-parton
Büfévacsora
Zenél: Harót Balázs, Priskin Gina, Horváth Gábor
A sajtó képviselői a Barack Thermal Hotel & Spa **** felajánlásának
keretében egy

éjszakát térítésmentesen eltölthettek tapasztalatszerzés céljából.
2014. június 26.
Üzleti reggeli
Jóga
Szaunaszeánsz

