Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/22
határozatszám alatt a Velence Resort & Spa épületet Velencei Értéktár
részének nyilvánította .

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Simon Károly József
Levelezési cím: 2481 Velence, Diófa u. 3.
Telefonszám: 06 70/ 257 32 51
E-mail cím: simon.karoly.jozsef@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Velence Resort & Spa
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

X egészség és életmód
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épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Béke u.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Velence Resort & Spa
(kardióterem, fallabda, úszás, babaúszás, szauna)

A Velence Resort & Spa****superior szálloda és wellnessfürdő a Velencei-tó első olyan
resort komplexuma, amely egyszerre spa-, wellness-, konferencia és gyermekbarát szálloda is.
Szobái berendezése és felszerelése minden igényt kielégít. A szobákban is lehetőség van a
gyógyvíz használatára. Közvetlenül a Velencei-tó partján helyezkedik el, Budapesttől
mindössze
45
km-re.
Éttermeiből, a szobák erkélyéről, a konferenciatermekből csodálatos kilátás nyílik a Velenceitóra és a környező dombokra.
Spa & wellness
Beltéri élménymedence vízernyővel, nyakzuhannyal, pezsgőpaddal, gyógyvizes medence,
kültéri nagy élménymedence, tópanorámás gyógyvizes medence, gyermekmedencék, jacuzzi,
kültéri tanmedence és persze egy hatalmas tó, a Velencei-tó várja a szálloda vendégeit.
A szaunázás élményét a finn szauna, kombinált bioszauna fényterápiával, infrakabin
szolgálja, de gőzfürdő, sókamra, tepidáium, Kneipp-taposó, jégkút és merülő medence is a
vendégek pihenését szolgálja.
A masszázs kínálatban a legkülönlegesebb masszázsok is megtalálhatóak, hogy a vendég
megszabadulhasson minden stressztől, fájdalomtól, és új energiákkal telve, teljes testi-lelki
harmóniában, felfrissülve térhessen vissza a rohanó hétköznapokba. Ezenkívül test és
arckezelések, privát wellness is rendelkezésre áll.
Baba és gyermekrészleg
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A játszószoba, a Játéksziget, a Dzsungel ház, a Kresz-pálya, a gyermekbarát eszközök, a
gyermekmedencék, a tóparton elhelyezkedő Eu-konform játszótér, az animációs programok, a
Ringató foglalkozások, a megannyi egyedi sport és programlehetőség mind-mind
hozzájárulnak ahhoz, hogy a kicsik is élményekkel teli napokat töltsenek el. Ezen kívül
babaúszásra is mehetnek a legkisebbek heti rendszerességgel.
Fitness
A kardioteremben futópadok, ellipszis tréner, szobakerékpár, hasizompadok, kombinált
erősítőgép és kézi súlyzók várják a sportolni vágyókat. Valamint egy squash pálya is az
egészséges életmód kedvelőit szolgálja.
Látogatottsága kiváló.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A vendégek megismerték és megszerették a nívós szolgáltatásokat. Némely szolgáltatás
társadalombiztosítás által támogatott. A velencei állandó lakosok, nyugdíjasok és diákok
kedvezményt kaphatnak.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.termalfurdo.hu
www.szallodak.hu/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.velencespa.com/
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III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: http://www.velencespa.com/

Fotó: velenceito.info
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Fotó: www.adriatours.hu

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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