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Település- vagy helymárkázással foglalkozó szakemberek hamar fölismerheTik, hogy a TörTéneTi, agrár, sporT és egészség, 

illeTve gaszTro érTékekben egyaránT gazdag, lenyûgözõ TermészeTi környezeTû káli régió TuriszTikai leheTõségei messze 

TúlmuTaTnak a mai állapoTokon. ha a balaTon déli parTja háromcsillagos, és néha-néha a négycsillagos célcsoporToT 

TudhaTna haTékonyan megszólíTani, akkor ez az önálló TuriszTikai TermékkénT is felfoghaTó vidék az öTcsillagos 

kaTegóriába kellene, hogy TarTozzon.

„Hírnök j , s piHegve szól…”
Hotel Bonvino Badacsonyban

Mindezt a legkevésbé sem támasztja alá  
a valóság. 50 km-nyi hosszon egy kézen 
megszámlálható azoknak a hoteleknek, pan-
zióknak a száma, amelyek képesek lehet-
nek kielégíteni a régió iránt vonzódó, világot 
látott, jó minõséghez szokott vendégek igé-
nyeit. Ebbe az ûrbe tör be most a négycsilla-
gos minõsítésû Bonvino Hotel, amely borhotel 
programjával és fiatalos belsõépítészeti kiala-
kításával egy új kor hírnöke lehet. 

Minden ingatlanfejlesztés hármas alapigaz-
ságra épül: 1.) lokáció, 2.) lokáció, 3.) lokáció.  
Nagy kérdés tehát, hogy a Bonvino elhelyez-
kedése szerencsés választásnak, vagy hosz-
szú távra elõrelátó döntésnek bizonyul-e?  
Badacsony mai turisztikai központja, ahol  
a szálloda is elhelyezkedik, pontosan semmit 
sem változott a késõ kádári nyolcvanas évek 
óta. Legfeljebb zajosabb és agresszívabb  

lett. Az itt elnyúló, ún. rablósoron gazdag 
tengeri hal és gyomormaró, fejfájdító borkí-
nálat öregbíti Badacsony és a balatoni halak 
jó hírét. Ép ésszel mindez már régen nem 
lenne tartható. De hol van ép ész, és plá-
ne az ennek nyomán feltámadó anyagi igé-
nyeket szolgáló pénz manapság? A Bonvino 
ugyanis, ha az általa megcélzott igényszint-
hez közelítõ köztérfejlesztést tudna maga 
körül, amely mondjuk a balatonfüredi par-
ti fejlesztésekhez hasonlóan újrarajzolná és 
felpozicionálná Badacsonyt, akkor a legjobb 
helyet választotta. Ha huzamosan megmarad 
a ricsajos körhinta hátsóudvarában, akkor  
a végeredmény különös hatást kelt ugyan, ám 
így is menedék. Oázis azoknak, akik el akar-
ják hinni, hogy a Balaton-part tulajdonképpen 
része lehetne az európai civilizációnak. 

A Bonvino tervezõi is ilyen emberek. Nem 
néztek körül, és úgy tettek, mintha minden  
a legnagyobb rendben lenne. Mintha  
az a kedves, közvetlen és szofisztikált belsõ-
építészeti (egyszersmind kommunikációs) 
program, amellyel a ház vendégei számá-
ra értelmezik, s teszik átélhetõvé a nagymúl-
tú borvidéket, nem a fehér holló kategó-
riába tartozna errefelé. A hotelt, ha külsõ  
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Amikor a kommunikáció is a design része

Nem szokványosak a szobák sem – sárga bútor, nyersbeton mennyezetA wellness részleg íves folyosójú bejárataFény és látvány – áttekinthetõ struktúraLépten-nyomon meghökkentõ térrészekre bukkanunk

Bortérkép a terem falán
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megjelenésében nem is, belsõ terei kialakítá-
sában mindenképpen egy új viselkedés, új lét-
mód közegének frissessége határozza meg.  
A foyer fölé belógó palack-lámpák, a szállo-
da falain végigfutó, s a bor mitológiájából vett 
vicces átiratok személyessé és szerethetõvé 
formálják az épületet, amely bár erõs kortárs 
design keretek között létezik, az ötletes meg-
oldások révén elkerüli a feszengést, formali-
tást. Anyaghasználat terén a nyers, õszintén 
megmutatkozó minõségekre épül föl a kényel-
met és kényeztetést szolgáló intézmény: lát-
szóbeton, kõ, fa, üveg, bõr, rozsdázott vas-
lemez. Az így meghatározott alapvetések 
fölött húzódik a falakon megjelenõ grafikák-
ból, írott felületekbõl képzett közvetlen és 
fecsegõ világ, amely barátként szól a szálló-
ba betérõkhöz.  

A BonVino a megújulás elõhírnöke lehet

Pezsgõfürdõ pezsgõvel a legjobb


