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A lobby kialakításá-
ban szépen harmoni-
zálnak a geometrikus 
jegyek: a lámpatestek 
hexagonális formáit 
az ülőbútorok íves 
vonalai lágyítják.

A 
kelta mitológiában Avalon 
szigete egy gyümölcsfákkal 
tarkított, paradicsomi hely, ahol 
örök nyár honol. A mondabeli 

béke szigete, a természet idillje ma is 
rendkívül vonzó. A többszörösen díjnyertes 
Avalon Resort&Spa hosszú évek óta kínál 
aktív kikapcsolódást, feltöltődést a Bükk 
ölelésében. Mivel a közkedvelt hotel és 
a hozzátartozó tizenöt exkluzív rönkház 
szinte folyamatosan teltházas volt, pár éve 
felmerült a bővítés igénye. Ennek megva-
lósulásaképpen jött létre az új Erdei Design 
nevű épületszárny, ami már nevében is ter-
mészetközeliséget tükröz. A 2020 decembe-
rében átadott új épület tizenöt erdőre néző 
superior szobával és lakosztállyal várja 
mindazokat, akik egy csöndes, nyugalmas 
helyen szeretnék eltölteni szabadságukat. 

Neve mellett az épület szerkezeti megol-
dásaiban is tetten érhető a természetkö-
zeliség: a finn ragasztott gerendastruk-
túra a homlokzat képét is a környezethez 
kapcsolja. Kőhatású falburkolatával és 
faléces felületeivel az új szárny lobbyja 
tovább erősíti ezt az érzetet. A tágas térben 
a látványos, geometrikus világítótesteket 
a hazai gyártású Wenga ülőbútorai ellen-
pontozzák, a teret a kőhatású szürke puffok 
mellett az íves kanapék játékos formája és 
élénk színe teszik izgalmassá. Jól tükrözi 
a 35 négyzetméteres, tágas erdei design 
lakosztályok exkluzivitását, hogy mind-
egyik saját jacuzzis terasszal rendelkezik, 
ráadásul az Infinity medence is könnyedén 
megközelíthető mindegyikből. A modern, 
design bútorokkal berendezett belső terek-
ben elhelyezett növények tovább erősítik 

a zöldfelületek jelenlétét – a Plantart több 
évtizedes múltja biztosíték az ízléses, és 
a térbe illeszkedő növénydekorációk szín-
vonalára. A superior szobák és lakosztá-
lyok enteriőrjei folytatják a lobby stílusát. 
A klasszikus és modern jegyek kiválóan 
harmonizálnak egymással, a fafelületek 
erőteljes jelenléte pedig itt is az erdő leképe-
zését integrálják a belső terekbe. Az erdei 
szárny wellness szolgáltatásait – a fűtött, 
ötven négyzetméteres infinity medencét, 
a mellette elhelyezkedő jacuzzit és a kü-
lönálló szaunaházat – kizárólag ennek 
a szárnynak a vendégei vehetik igénybe. 
Az Avalon Resort&Spa új épületszárnya 
a benne található szobákkal maradékta-
lanul beteljesíti mindazt, amit nevében is 
ígér: színvonalas design-megoldásokat és 
a természetközeliség élményét. 
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Határozott koncepció mentén megalkotott épületszárnnyal bővült a miskolctapolcai  

Avalon Resort&Spa. Az Erdei Design szárny nevében, megjelenésében és tizenöt új, erdőre néző, magas 

színvonalon megalkotott szobájának berendezésében is a természet közelségére reflektál.
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A sötét tónusú fafe-
lületek jól tükrözik az 
erdei design koncep-
cióját, amihez magas 
ellenállóképességű, 
fahatású hidegburkola-
tot választottak. 

A fürdő kialakításánál 
a természetben fellel-
hető kövek színe, min-
tázata volt irányadó, ez 
jelenik meg a járófelü-
leteken és a falburkola-
ton egyaránt.

  

Az elegáns enteriőr ka-
rakterében meghatá-
rozó szerepet játszanak 
a kárpitozott bútorok, 
az egyszínű textilek és 
a változatos anyag-
használat.

A szobák kialakításánál 
fontos törekvés volt 
a beltéri növénydekorá-
ciók erőteljes jelenléte.

A dupla zuhanyzóval 
felszerelt, bronzos 
hatású fürdőszoba 
szín- és formavilága 
szintén a természetkö-
zeli élményt erősíti. 

  

A szobákban visz-
szatérnek a lobbyban 
megismert, különleges 
lámpatestek, a fényes 
felületek, a bronzos 
kiegészítők, és a fal-
panelek – mind a luxus 
érzetét erősítik.
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A szaunaház fafelüle-
teinek dominanciáját 
a zuhanyzó szürkés 
árnyalatai ellenpon-
tozzák, amik a termé-
szetben fellelhető kövek 
hangulatát idézik. 

Nagyméretű üvegfe-
lületek gondoskodnak 
róla, hogy az erdő fái-
nak látványa a szauná-
zás része lehessen. 

  

A medence mellett el-
helyezkedő szaunaház 
nem csupán a kikap-
csolódás élményét 
segíti, de a faházikó 
szerkezetével kiválóan 
illeszkedik a teljes kon-
cepcióhoz is.

www.wenga.hu
+36 70 90 40 999
sales@wenga.hu

Egyedi Luxus Bútorok gyártása Magyarországon 
évtizedes tapasztalattal.

Wenga termékek gyártói bemutatóterme: 
2040 Budaörs Károly király utca 4.
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