
SAJTÓKÖZLEMÉNY
SzépaSSzonyvölgyi Márai aktív turiSztikai látogatóközpont  
– Az első mAgyArországi integrált látogAtó központ szAbAdtéri  
színpAddAl – kiAlAkításA 

2013 / 09 / 12.

Az Európai Unió támogatásával, az Új Széchenyi Terv keretében készült el az új látogató
központ Egerben a Szépasszonyvölgyben. A projekt összköltsége 385 915 600 Ft, a 
megítélt támogatás mértéke 85% (328 028 260 Ft).
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www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektgazda Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata. A projekt célja olyan egyedülálló, az aktív és 
ökoturizmust népszerűsítő projekt megvalósítása, melyhez komplexitásában és szakmai tartalmában 
hasonló jelenleg nincs az országban, vagyis létrehozni az egri Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turiszti-
kai Látogatóközpontot, amely az első magyarországi integrált látogatóközpont szabadtéri színpaddal. 
Az integrált turisztikai projekt egyszerre Turisztikai Látogatóközpont, Szabadtéri Színpad, Kulturális 
Örökségi Emlékhely, Interaktív Bemutatóhely, amely a működési engedély megszerzése után 2013 
őszén várja már a látogatóit. 

A Szabadtéri Színpad teljesen megújult: részleges speciális fedés, valamint a színpadra helyezhe-
tő mobil színpad is rendelkezésre áll. Itt rendszeres népzenei-, könnyűzenei koncerteket, színházi, 
táncos előadásokat tekinthetnek meg a látogatók, akik a 795 férőhelyes, új nézőtéren foglalhatnak 
helyet.

Az épületben több, különböző funkciót ellátó teret alakítottak ki. Gyermekeknek játszóház, állandó 
tárlatként boros dugókat és számos, a borkészítéshez használatos eszközt tekinthetnek meg a Völgy-
központba érkezők. Mindemellett időszakos kiállításokat tervez az üzemeltető, melyek a borral, Márai 
Sándorral, a gasztronómiával, a Szépasszonyvölggyel, illetve Egerrel állnak kapcsolatban. A Márai 
szobában az író életéről és műveiből készített filmeket láthatnak az érdeklődők, továbbá elmereng-
hetnek Márai Sándor alkotásait olvasva. Az egészségcentrum programjain a látogatók egyénileg és 
csoportosan is részt vehetnek, érdeklődésüknek megfelelően: GabuChi-Ja keleti masszázs és test-
edzési technikák alkalmazása, otthoni egyéni használata, Utazás a Stílus birodalmába címen zajlik 
öltözködési és/vagy sminktanácsadás, krémhasználat, szőlő alapú termékek bemutatója.

Külön helyszínen található az Akadály-Völgy Játszópark, itt több korosztály töltheti el szabadidejét 
élményszerűen és hasznosan. Lehetőség nyílik túrázásra, erre a célra speciális, kitáblázott túraútvo-
nalat jelöltek ki.

A beruházásnak köszönhetően 6 új munkahely is létjejött. 

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.


