A RÓMAHEGY RENDEZVÉNYHÁZ Kft. a TFC-1-1-1-2017-2018-00781 azonosítószámú,
„Rómahegy Rendezvényház és Panzió kapacitásbővítése, valamint minőségi és szolgáltatási
színvonalának fejlesztése” című projekt keretein belül kapott lehetőséget a Panzió minőségi és
szolgáltatási színvonalának fejlesztése megvalósítására. A projekthez elnyert támogatás mértéke:
56 398 402 Ft, 70%-os támogatási intenzitással. A projekt összértéke: 80 569 146 Ft.
Jelen fejlesztés keretében a kaposvári Rómahegyen található régi néven Csalogány Étterem és Panzió
kapacitás bővítése, szálláshelyeinek minőségi-mennyiségi és szolgáltatási színvonalának fejlesztése
valósult meg. A projekt pontos megvalósítási helyszínének címe, 7400 Kaposvár, Csalogány utca 6870.
A Panzió Somogy megyében található, Kaposvár legmagasabb részén fekszik, tiszta levegőjű, gondozott
parkkal körülvett, valamint zárható parkolóval rendelkezik. Szolgáltatásaink széles palettája várja az
ideérkezőket: lehetőség van aktív kikapcsolódásra, esküvő, konferencia, céges tréningek, állófogadások,
üzleti ebédek, ballagások, családi összejövetelek lebonyolítására, sportolási lehetőségekre.
A fejlesztés átfogó célja volt, hogy a panzióban található szobák általános minőségének javításán túl, az
újonnan kialakításra került szobák létrehozásával és a szolgáltatások színvonalának emelésén keresztül
hozzájáruljunk Somogy megye páratlan természeti adottságainak, sportolásra, kirándulásra, fürdésre
alkalmas tájainak és a környező városok történelmi nevezetességeinek turisták körében történő
népszerűsítéshez, a tájegység turisztikai vonzerejének növeléséhez. A beruházás egyrészt a Panzió
korábbi 11 szobájának korszerűsítését, - a 3 csillagos Panzió kategória elérésével egyetemben-, másrészt
kapacitásbővítés keretében 6 új szoba kialakítását (melyekből egy akadálymentesített szoba), valamint
a meglévő és újonnan kialakításra került szolgáltatásainak fejlesztését célozta meg. A pályázat keretein
belül megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően jelenleg összesen 38 fő befogadására alkalmas a
szálláshelyünk.
A megvalósított beruházás keretében a földszinten kialakításra került egy új wellness részleg, a recepció
áthelyezésre került, kialakításra került egy új akadálymentesített szoba hozzá tartozó fürdőszobával,
valamint a közös illemhelyiségek is felújításra kerültek. A vendéglátó egység, a konyha, és az étkező
felújítása során burkolatcsere, festés, villanyszerelési munkák, belső nyílászárók cseréje történt, továbbá
a meglévő konyhatechnológia korszerűsítése is megtörtént. Az első emeleten és a tetőtérben lévő szobák
átépítésre kerültek, ugyanis a korábbi megosztás szerint több családi szobával (2 szoba közös
fürdőszobával, illetve 3 szoba közös fürdőszobával) rendelkezett a panzió, ami a korábbi igényeknek a
minőségi szálláshely nyújtásnak és a kapacitás kihasználtságnak nem kedvezett, ezért a meglévő családi
szobák egy részét szétbontottuk és egyes szobákhoz új fürdőszoba kiépítése valósult meg a tervek
szerint. A meglévő és újonnan kialakításra került szobákban burkolat csere, festés, ajtó csere,
villanyszerelés, fürdőszoba gépészet cseréje történt. Mindezen fejlesztések mellett a telekhatáron belüli
infrastruktúra keretében kertépítés, útépítés, kerítés építése, terasz és kerthelység, valamint új
parkolóhelyek (akadálymentesített is) kialakítása valósult meg. Energiahatékonyságot javító
beruházásunk keretében új nyílászárók kerültek elhelyezésre. Továbbá minden szinten belső
kamerarendszer, valamint vezeték nélküli internet került kiépítésre. Új tematikus szolgáltatás keretében
pedig kerékpárokat is beszereztünk, hisz a közelben lévő kerékpárutak kiváló lehetőséget biztosítanak a
biciklizést, aktív kikapcsolódást kedvelők számára.
Összefoglalóan a pályázat keretén belül megvalósított fejlesztéseink, új szolgáltatásaink az alábbiak:
•
•
•
•

Wellness részleg kialakítása (jacuzzi, infra szauna, finn szauna, kneif taposó, igény esetén
rendelhető masszázs)
Városi hozom-viszem transzfer szolgáltatás szervezése
Kerékpárkölcsönzés (saját kerékpárral) - "fedezd fel Kaposvárt és a Zselicet drótszamáron!"
Szoba service reggeli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szabad téri grill terasz és kondéros-kuckó
Gyermekjátszótér, asztali tenisz
Szabdtéri medence
Törölköző- és fürdőköpeny service
Borbár-és bortrezor
Zárt, kamerával megfigyelt ingyenes parkoló
Dohányzó- és szivarszoba füstbarátoknak
6 nyelvű tv műsorok biztosítása a szobákban lcd tvn.
Ingyenes wifi szolgáltatás a Panzió egész területén

A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében valósult meg.
A támogatott projekt 2020. május 31.-én fejeződött be.

