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De hiszen
még itt az első
Már mindenki a második hullámot latolgatja – miközben persze
senki nem tud semmi biztosat: mikor érkezik, milyen lezárásokat,
korlátozásokat hoz majd – , és eközben valahogy háttérbe került,
nem vagyunk túl még az elsőn sem, itt van közöttünk továbbra is
a koronavírus.
De az emberi természet már csak ilyen: amikor kiszabadultunk a négy
fal fogságából, és ismét kimehettünk az utcára, ahol sorra nyíltak
végre az üzletek, a megszokott vendéglátóhelyek és szállások – úgy
érezhettük mindannyian, visszakaptuk a régi életünket.
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Pedig pontosan tudjuk, hogy nincs így. Mert utazni ebben az évben
külföldre csak óvatosan, körültekintően, a napi híreket, a változásokat
folyamatosan követve lehet, és a belföldi célpontok felé is csak úgy
érdemes indulnunk, ha előtte alaposan körbekérdezünk mindent,
ami a COVID-19-cel összefüggésben lehet. Azonban ha már egyszer
eltökéltük, hogy megyünk, akkor – és ez is érthető – nem szeretnénk

a járványügyi helyzettel naponta szembesülni, maszkban éttermek
teraszán ülni, miközben azt is furcsálljuk, ha a recepción egy plexifal
mögül köszöntik az érkező vendéget. De amíg nincs vakcina – ez
a helyzet. Azonban kihozhatjuk a legjobbat a körülöttünk lévő,
hihetetlen módon megváltozott világból – ehhez nyújtunk most
kiadványunkkal segítséget.
Megmutatjuk, melyek ma Magyarországon azok a felfedezésre váró,
titkosan jó helyek, amelyeket érdemes felkeresni idén nyáron vagy
az ősz beköszöntével. Külföldi jó példákból, a vírushelyzetre adott
kreatív megoldásokból is szemezgettünk. A hazai szállodás, éttermes és
rendezvényes szakma legismertebb szakértői pedig ahhoz adnak tanácsot,
hol, mire számítsunk, miképp érezheti ma a legjobban magát a vendég, ha
egy vendéglátóhelyre tér be, vagy egy olyan szálláshelyet, netán
rendezvényhelyszínt keres fel, amelyet korábban még nem próbált ki.
Vágó Ágnes, főszerkesztő
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Művészet,
térelválasztónak

A Hong Kong-i Reign the Abalone House igazán kreatív
módját választotta a vendégek elszeparálásának: az asztalok
között hatalmas festményeket ábrázoló térelválasztókat
helyezett el, impresszionista hangulatot kölcsönözve
a múzeumban működő étteremnek.

Titkos
helyek itthon

Csodabogyósbarlang
Ahol a szépségért meg kell
szenvedni
Ha a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
(BFNP) területén kalandozunk és lelátogatunk a föld alá, a Tapolcai Tavasbarlangba, láthatunk egy sor háromdimenziós fényképet bel- és külföldi
barlangok szebbnél szebb termeiről.
Egyikük nincs is messze, ez szintén
a nemzeti park területén van, Balaton
edericsen, a Csodabogyós-barlang.
A bejárata mellett burjánzó szúrós
csodabogyó nevű örökzöld cserjéről kapta a nevét, amely tényleg csodát művel a virágcsokrokkal, akárcsak a narancsbőrrel, az aranyérrel és
a nehézláb-érzéssel.
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A Keszthelyi-hegység fokozottan védett
barlangját a ’90-es évek elejéig csak 30
méteres hosszúságban ismerték, feltárása után ma közel 6 kilométeres hos�szával Magyarország tizedik leghosszabb
barlangja. Járatai elsősorban a földké-

reg szerkezeti mozgásainak során jöttek létre, így túlnyomórészt hasadékfolyosók, termek és aknák jellemzik.
Méreteiből, látványos formakincséből
és viszonylag könnyen járható jellegéből adódóan kiválóan alkalmas a „tanbarlang” szerepre, azaz a barlangjárás
és barlangkutatás technikájának elsajátítására, valamint a tektonikus folyamatok és a különböző képződmények
bemutatására.
Járatainak 10 százaléka dunántúli viszonylatban páratlanul gazdag cseppkövekben, amelyeknek szinte minden
formája megtalálható: függők és állók,
oszlopok, lefolyások és zászlók.
A BFNP egész évben, naponta indít szakvezetéses barlangi kalandtúrákat egy
rövidebb és egy hosszabb, extrémebb
útvonalon. A kalandra vágyók számára
biztosítanak barlangászoverallt, fejvé-

dőt és fejlámpát is. Az élmény garantált
a vaslétrákon, köteleken kapaszkodva, és
akad olyan szűkület, amelyen csak hason
csúszva lehet áthaladni. Az egyes szakaszok nevei önmagukért beszélnek:
Satu-terem, Szülőlyuk, Liberó-akna….
Legjobb, ha felkötjük a gatyát!

Állandó
vendégek

Mivel a korlátozások enyhítésekor az ausztrál éttermek
egyszerre csak tíz vendéget fogadhattak, a New South
Wales-i Five Dock tulajdonosai kartonemberekkel
népesítették be az asztalokat, hogy senki ne érezhesse
magát magányosnak.
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Fertőrákosi Kőfejtő
és Barlangszínház
Sziklába vájt élménytár

az élményt, és hasonlóan felemelő a Fertőrákosi Kőfejtő gigantikus
földalatti termében hallgatni egy nívós koncertet.
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Nincs annál katartikusabb élmény nézőként, amikor egy színvonalas
produkció és annak díszlete, ahelyett, hogy be lenne szorítva
egy aprócska kőszínházba, óriásként magasodik fölénk. A Szegedi
Szabadtérin például a dómban gyönyörködve lehet megkapni ezt

A Fertő-táj részeként, a világörökség egy darabját képező kőfejtő természet és ember közös munkája. 12 millió éve a miocén
korszakban képződött az itt fellelhető lajtamészkő, amelyet már
a rómaiak elkezdtek kitermelni, az 1500-as évektől pedig a helyiek, és később fél Bécs (a városháza, az egyetem, a Votivkirche,
a Művészettörténeti Múzeum és a Természettudományi Múzeum)
az itt kitermelt hatalmas kőtömbökből épült.
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Varázslatos történelmi borvidék

A vasbeton és a tégla térnyerésével 1948-ban szűnt meg a bányászat, amely tátongó üres termeket hagyott maga után a mészkőhegy
gyomrában. A bánya udvarán már a ’30-as években rendeztek szabadtéri fáklyás operaesteket, a kivájt csarnokokat pedig az ’50-es
években fedezték fel maguknak a filmesek, majd 1970-től művészeti
térként kezdték el hasznosítani, ekkor alakult a Barlangszínház.

Klasszikus stílusjegyek
Kifinomult borgasztronómia
Egyedülálló VinoSense Spa élmények
Maximális kényelem
a biztonságos kikapcsolódás jegyében

Mindez csak Önre vár
az Andrássy Rezidencián!

Ami az elmúlt évtizedben európai színvonalú kulturális helyszínné fejlődött az évezredes kulisszákat felvonultató, különleges
atmoszférájával, a 760 fős nézőtérrel, fűthető székekkel,

www.andrassyrezidencia.hu

a modern színházi fény- és hangtechnikával ellátott forgószínpaddal és a földalatti és felszíni kiszolgáló egységekkel.
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A sziklába vájt birodalom látogatóközponttal is kiegészült:
a terület természeti, kőzettani és őslénytani értékeit bemutató
kiállítás nyílt benne. 5–10 év között minden gyerek gyakorló
paleontológus, akik biztosan imádják az itt kiállított életnagyságú
ősbálna, -cápa, és -delfin rekonstrukciókat, a megkövesedett
őscápa fogakat, és a hatalmas falakat, amelyek megőrizték az
egykori tenger állatainak és növényeinek mészvázát.

Luxus izoláció

Bár alapvetően nem a Covid-19 miatt előírt távolságtartásra
tervezték, jó szolgálatot tehet a Maldív-szigeteken
felállított buboréksátor. A tengerpartra pottyantott,
átlátszó falú lakhely a karantén biztonságát ötvözi a
környező látnivalókkal, természetesen a tehetős turisták
pénztárcájára szabva.

Titkos
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Gaja-völgy és
Római fürdő
Egy patak, két megyén át
A Bakony legtisztább vizű patakja, a Gaja 100 kilométer hosszan kanyarog, több kirándulóhelyet is felfűzve:
Fejér megyében a Gaja-völgyet, Veszprém megyében
pedig a Gaja-szurdokot, más néven Római fürdőt.
A 4 kilométer hosszú Gaja-völgyet a patak vájta a mészkőbe sok ezer éves koptató munkájával. Körülötte az
erdő nagy múltú főúri vadaskert volt, gróf Károlyi Gyula
alapította. A megszokott nagyvadfajok mellett a szikaszarvas is megtalálható benne, amelyet az országban
egyedül erre a vidékre telepítettek be.

9

A völgyoldalba 2016-ban épített Károlyi-kilátóról hos�szában megcsodálhatjuk az egész szurdokot egyik végén a Fehérvárcsurgói-víztározóval. A kanyon meredek

Titkos
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sziklafalában bújik meg az egykori betyár, Sobri Jóska
barlangja, akiről a népnyelv úgy tartja, hogy itt bujdosott a törvény elől. A bakonyi „fenegyereknek” bizonyára volt ideje gyönyörködni a barlangbelső mészkőrétegeinek lenyűgöző szépségű csipkéiben. Az erdő
régészeti lelőhelyet is rejt: a koravaskorban itt élt
népcsoport vezetőinek sírhelyeire bukkantak itt a ’80as években. Az ősi halomsírok faépítményei és az abban fellelt tárgyak ma a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum kincsei.
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A Gaja távolabb eső szakasza, a Bakonynánánál húzódó Római fürdő vadregényes, titokzatos hely. A fák
a meder fölött olykor összeborulva sötét leplet vonnak az ember fölé. Magyarország kevés vízeséseinek
egyike ez, ahol gigantikus méretű, mohos sziklatömbökről zuhog a patak a mélybe. Egyes források szerint
a meder lépcsőzetes medencéi ihlették a homályos
eredetű névadást. 15 kilométeres gyalogtúra vezet
innen Tésre, ahol a fő látványosság a két holland
típusú malom. Egyikük még ma is működőképes.
Jellegzetességük, hogy tetőzetük forog, törzsük kőből
készült és hatvitorlás szárnyuk van. Kérjük el a kulcsot
a gondnok Cseszneki Feri bácsitól és kukkantsunk be,
megéri! Ha szerencsénk van, elmeséli, miként kapaszkodtak fel a mozgó lapátokra gyerekkorukban élet
veszélyes mutatványként, hogy az a magasba lendítse
őket egy darabon.

Arcmaszk
kávéfilterből
A német Melitta Group a járvány idején gyártókapacitását
az egészségügy szolgálatába helyezte, és kávéfilterek helyett
(vagy inkább mellett) arcmaszkokat gyártott. A cég már
hosszú ideje fejleszt különleges szűrőket, így rövid időn
belül létrehozta a háromrétegű, kávéfilterre emlékeztető
maszkot, komoly védelmet biztosítva használójának.

Titkos
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Ipolytarnóc
Cukorban őrzött évmilliók
A világhírű, ősvilági Pompeji-ként is ismert Ipolytarnócon 17 millió éves ősmaradványok: cápafogak, megkövesedett fák, levéllenyomatok és ősállati lábnyomok lelőhelyén kalandozhatunk.
Az itt bemutatott bükkábrányi ősfák igazi világszenzációnak számí
tanak: a több mint 7 millió éves, tizenhat mocsárciprusból álló
erdőt egy iszaplavina temethette be és szerves anyagként őrizte
meg törzsük alsó részét az utókor számára. Feltárásuk után, hogy
ez így is maradjon, cukoroldatban konzerválták őket a tudósok.
A nagycsarnok kiállítása világszínvonalú, a terület ősmaradványai mellett az egyéb európai – és magyar lábnyomos lelőhelyek
ismertetésére is kitér. Évek óta a geológiai tanösvény túra tető
pontját jelentik az ősállatok lábnyomai felett megelevenedő
holografikus bemutatók. Eddig három miocén kori emlős idéző-
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dött meg a látogatók előtt, egy nemrég lezárult fejlesztéssel azonban további 4 ősállat
elevenedik meg. A szakemberek legújabb
kutatásai ugyanis az ősorrszarvúk földje
mellett a krokodilok birodalmát és a varánusz-szerű ősgyíkok jelenlétét is kimutatták
a területen, így most már velük is találkozhatunk a szintén új holografikus tartalmon,
a félelmetes medvekutyán kívül.
Az Ipolytarnócra látogatók kedvence
a lombkoronasétány, amely a miocén időszak növényvilágát idéző, telepített erdő

tetején fut. A Miocén Park is előrukkolt
technikai újdonsággal: kiterjesztett valóságába, az Idősíkok találkozása című kiállítás keretében csöppenhetünk bele és
kipróbálható az az interaktív fal is, amely
nemcsak testközelbe hozza a régmúltat,
hanem érintésre be is avatkozhatunk az
egykori vulkánkitörés előtti események folyásába. A digitális falon a gyerekek legnagyobb kedvencei a rágcsálók ágaskodnak
fel, vagy illannak el, ha meg akarjuk őket
simogatni és a korabeli madárvilággal is
biztonságos kapcsolatba kerülhetünk.

„Ne gyere
közelebb”-nyaklánc

A szájmaszk és a kesztyű viselete kötelező a firenzei
dómban, ám a látogatóközpont egy furcsa eszköz
használatára is megkéri a turistákat. A nyakban viselt
szenzor azonnal jelez, ha az ismeretlen nézelődők
véletlenül két méternél közelebb merészkednek egymáshoz.

Titkos
helyek itthon

Két gazdag és kapzsi család vált szoborrá az előbbi groteszk
alakzatokban, akiket egy elkergetett koldus átkozott meg,
tanulságul szolgálva az utókornak: „Váljatok kővé, amikor
a legboldogabbak akartok lenni!” A két család egy-egy lánya
ugyanazon a napon ment férjhez a Jakabhegyi templomban,
és a nászmenetek éppen ott találkoztak, ahol a mély szakadék fölött a legkeskenyebb volt az út. Egyikük sem akart kitérni a másik elől, így az egymással versengő örömapák egyszerre kiáltottak fel: „inkább váljak kővé, de ki nem térek!” És
a kívánságuk teljesült... A Zsongorkő a legenda szerint Zsongor Ernőről kapta a nevét, aki egy éjjel megszöktette a törökök
által elrabolt és a hegytetőn őrzött kedvesét, és amikor azok
üldözőbe vették őket, a két szerelmes egymás karjaiban vetette le magát a szikláról.

Jakabhegy
Legendák földjén
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Pécsre és környékére látogatva, ha gyönyörű kilátásra, és
különleges helyszínekre vágyunk jó választás a 10 kilométeres körtúra Kővágószőlősről Jakabhegyre és vissza. A hegyet
alkotó permi vörös homokkő a falu fölé magasodva sajátos
sziklaformációkat alkot: a Babás-szerköveket és a Zsongorkövet, amelyek mind egy-egy legendát őriznek.

A Mecsek egyik legszebb „természetes” kilátópontja ez, ahonnan káprázatos panoráma jutalmazza a kiránduló kitartását.
A szikla önmagában is lenyűgöző látvány, ahogyan felülről
érkezve leereszkedik rá az ember, majd mint egy hollywoodi
vörös szőnyegen kisétál rajta a semmi fölé. A Jakabhegyen
túrázva megcsodálhatjuk a szubmediterrán klímán kialakult
védett növénytársulásokat is a kapcsos korpafűvel, a tőzeg
mohával, a fekete kökörcsinnel és a sárga kövirózsával. A hegytető épített örökséget is tartogat: a magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok egykori kolostorának romjait. A maradványoknak
drámai hatást kölcsönöz az egyetlen fa, egy mezei juhar, amelyet
pontosan a romok mértani közepére ültettek.

Fotó: marketing-interactive.com

Home office-ba
küldött
látványosság
A Szingapúr egyik jelképének számító Merlion vízköpőt a
helyi turisztikai hivatal a járvány kitörésekor a városlakók
motiválása érdekében kitakarta képeiről, helyette a „BRB,
I’m working from home” (Hamarosan visszajövök, otthonról
dolgozom) felirat került.

Titkos
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Ősztől méltó bemutatóteret is kap egy új látogatóközpont formájában. A növénnyel borított, zöldtetős, tájba illő 1000 m2-es épület
már kialakításával is a természetközeliséget igyekszik hangsúlyozni.
Formav ilágához az autópályák fölött átívelő, úgynevezett vadhidakat
vették alapul, csak éppen ennek a tetején nem őzek, rókák osonnak
majd, hanem a látogatók sétálh atnak egy tanösvényen. A központ tervezett kiállítása, a moziban futó filmek, és a kapcsolódó programok
is mind a helyi élővilág sokszínűségét hivatottak bemutatni. A Hévízi-csatornától egy karnyújtásnyira nyíló centrumból új vízitúra tanösvényt is létrehoznak.
A Diás-szigetes szakvezetéses túrák kiinduló helyszíne is ez lesz. Ott
található egyébként a Fekete István Emlékhely, amelyet a közelmúltban
szépen felújítottak. A tárlat a Kis-Balaton egyedülálló hangulatát
idézi meg Fekete István író olyan nagysikerű műveiben, mint a Tüskevár, a Kele, a Lutra vagy a Vuk. A Diás-szigeten eredeti tervek alapján
megépítették Matula bácsi kunyhóját is a Tüskevár filmváltozatából,
ami rengeteg felnőttet tölt el nosztalgiával.

Kis-Balaton
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Itt te lehetsz a vad

A Kis-Balatonhoz tartozó Kápolnapusztán él hazánk legnagyobb látogatható bivalycsordája. A hatalmas testű, dagonyázó, legelésző állatok
tartják karban a környék óriási rétjeit.

Madárrezervátum, nemzeti park, Ramsari terület, az intézményesült hazai természetvédelem szülőföldje, Fekete István regényeinek romantikus
helyszíne, a Balaton halbölcsője, vízvédelmi rendszer, ökoturisztikai célpont. Mindezek igazak a Kis-Balatonra, amely európai viszonylatban is
kiemelkedően értékes vizes élőhelyünk és fokozottan védett terület.

Az itteni fogadóépületben berendezett tárlat a terület rendkívül színes élővilágát mutatja be: nyurgapontyállománya messzi földön híres,
tömegesen él itt a lápi póc és a réti csík, a legkülönbözőbb vízi mada
rakról nem is beszélve. Kisemlőseink közül kiemelt értéket képvisel
a jégkorszak idejéből fennmaradt északi pocok és a vidra.

Testvérváros,
másképp
A németországi Herrenberg városa hamarosan a virtuális
valóság segítségével bejárhatóvá válik, digitális ikertestvére
segítségével. Az innovatív településen már régóta
használják a 3D-s modellezést a lakosság véleményének
feltérképezésére új szolgáltatások, nagyobb projektek
kapcsán, ám most a turisták számára is meg szeretnék
mutatni gyönyörű belvárosukat – három dimenzióban.

Titkos
helyek itthon

A Megyer-hegyi Tengerszem Sárospatak közelében van, és nem
fedezte még fel magának a tömegturizmus. Jelenleg ugyanis még
néhány kilométeres gyalogtúra az ára, hogy saját szemével láthassa az ember a környékbeliek által tengerszemnek keresztelt helyet,
amelynek keletkezés történetében sem magashegységi eredet, sem
gleccserek munkája nem szerepel.
Egy felhagyott malomkőbánya gyomrában gyűlt össze a csapadékvíz
és a nép ajkán ez a név született. A Megyer-hegy és környéke 15 millió
évvel ezelőtt a miocén korban lejátszódott vulkáni folyamatok eredménye. Az itt képződött lyukacsos szerkezetű, mégis kemény, ellenálló
riolittufa kiválóan alkalmas volt arra, hogy malomköveket faragjanak
belőle. A bányászat a 15. században kezdődött, és egészen 1907-ig
tartott. Híres, jó minőségű termék volt a „pataki malomkő”, gabona és
ásványok őrlésére is alkalmas.

Megyer-hegyi tengerszem
Kőbányából via ferrata
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Közösségi oldalakon, utazási portálokon egyre gyakrabban szerepel egy
különleges szépségű tavacska képe: meredek sziklák ölelnek körül egy apró
víztükröt, a sziklákat fák pettyezik. „Határozott japánkert hangulat.
De a fafajok európaiak. Hol lehet ez?! – töpreng az ember a fotók láttán.

Manapság az aktív turizmus szerelmesei fedezik fel maguknak
a nemzeti parki oltalom alatt álló tavacskát és a körülötte tornyosuló, néhol 70 méter magas sziklafalakat. A tavaszi teszt után már élesben üzemel a sziklák falán kialakított via ferrata. A különböző nehézségű pályákon szakképzett vezetők segítik az eligazodást, az először
mászók számára a túravezetés kötelező. A Malomkő tanösvény érde
kes információkkal szolgál a védett területről, a „tengerszem”-et
pedig felülről is meg lehet csodálni a Megyer-hegy tetején épült új
kilátóból. Reméljük, hogy a tóhoz vezető autó- és kerépárút nyári
átadása után is olyan érintetlen marad a terület, mint az elzártság
időszakában volt.

Zsúfoltság
nélkül
A legveszélyeztetettebb csoportok védelmében a
szlovének egy új app-ot dobtak piacra, amely az
egyes üzletek, piacok legforgalmasabb óráit jelzi
előre, a felhasználók véleménye alapján. A Line
Scouts használói így pontosan tudják, mikor lesznek
a legkevesebben kedvenc helyeiken.

Titkos
helyek itthon

Somogyvámos,
Krisna-völgy
Élő skanzen
Ma már sokkal kevesebb krisnást látni
Budapesten az aluljárókban és a vidéki nagyvárosokban mint a ’90-es években, amikor
adományt gyűjtöttek, hogy főzhessenek a rászorulóknak. A ma már több száz fős közösség
ugyanis Somogyvámoson saját falut alapított,
és inkább óriási ökogazdaságuk bevételeiből
jótékonykodik.
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A Krisna-völgy idén 25 éves, és komoly turizmust épített ki: a lakosok (nem) mindennapi
életére évi 30 ezer turista kíváncsi. Az ott élők
a hinduizmus egy válfaja, a Krisna-tudat követői. Céljuk, hogy megszabaduljanak az örökös
újjászületés létforgatagából és elérjék a nirvána állapotát meditációs technikák és szerény,
önmegtartóztató életmód segítségével. A filozófiát jól tükrözi, hogy 260 hektáros területen
önellátó, önfenntartó módon gazdálkodnak,
hogy minél kevésbé függjenek külső szolgáltatóktól. Az áramról és a vízről napelemek-

kel, szélmalmokkal és saját kutakkal maguk
gondoskodnak.
A környezetet rendkívül tisztelik, és ragaszkodnak ahhoz, hogy minél kevésbé terheljék
mosó- és szennyvízzel. Ökológiai módon termesztik a rengeteg gabonát, zöldséget és
gyümölcsöt is. Hagyományos raktározási és
konzerválási módszereket, például dehidratálást alkalmaznak, tartósítószerek hozzáadása
nélkül. Az állatokat érző lényeknek tekintik,
ezért vegetáriánusok. A teheneket és ökröket
tejükért és munkaerejükért méltányosan tartják, segítségükkel hagyományőrző mezőgazdasági eszközökkel művelik a földet.
Élelmiszereik, kozmetikumaik értékesítésére
saját webshopot is létrehoztak, és aki betér
éttermükbe, úgy érezheti, ilyen páratlan
ízgazdagsággal nem nagy lemondás hús nélkül táplálkozni.

A völgy házainak épületei az indiai hagyományokat tükrözik, a lenyűgöző szépségű botanikus kert és gyümölcsös a Kárpát-medencei
és az egzóta növényfajok fontos génmegőrzési
helyszínei. Aki nemcsak a közösség munkás
hétköznapjaira kíváncsi, számos látványos és
spirituális fesztiváljukon is részt vehet. A legnagyobb a nyár derekán zajlik: ez a Búcsú.

Kapuhozszállítás

A zsúfolt reptéri éttermek kiváltására jött létre a Grab
és az AtYourGate együttműködésében az az ételrendelő
platform, amely a repülőtéren várakozók ellátást könnyíti
meg. Az utasok a telefonjukról rendelt és online kifizetett
ételeket és italokat járatuk kapuja előtt vehetik át, először
az USA-ban.

Titkos
helyek itthon

Tihanyi
levendulás
Lepipáltuk a franciákat
Az 1920-as évek közepén Bittera Gyula – korának
neves gyógynövényszakértője – telepítette az első
levendulást Tihanyba egyenesen Franciaországból
hozott növényekkel. Addig Magyarországon csak
a középkori kolostorkertekből volt ismert a levendula.
Ez volt az első ipari célú ültetvénytelepítés. A kísérlet
olyan jól sikerült, hogy az itt aratott levendula illó
olajtartalma magasabb volt, mint a franciáké. A tihanyi levendulát akkoriban még a tőzsdén is jegyezték!
A siker titka a félsziget-jellegből adódó fél-mediterrán

mikroklíma, amely extrém sok napsütéssel ugyanakkor rendkívül kevés csapadékkal jár, és ehhez jön
még a déli fekvés és a vulkáni alapkőzet, melyek így
együttesen kiváló körülményeket teremtenek a levendula számára. Bittera az eredményeken felbuzdulva
100 hektárra növelte a telepítés nagyságát.
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A 60-as évektől azonban a kommunizmus alatt
a világhírű levendulás is pusztulásnak indult. Nagy
részét beszántották és szőlőt telepítettek a helyére,
a megmaradt 20 hektár pedig művelés hiányában
elvadult. A területen szerencsére 1986 óta fokozatosan újraindult a termesztés, és napjainkban már
közel harminc hektáron gazdálkodnak. A júniusjúliusban két lépcsőben zajló aratáskor először

a begyűjtött virágokból készülnek száraz csokrok,
majd július derekán, amikor a virágmag megérik, az
olajat is lepárolják. Tavaly éppen a szezonra lett kész
a nagy, ipari lepárlóüzem Tihanyban.
A környék lila, émelyítő illatú levendulamezőit ilyenkor nemcsak a lepkék, hanem az emberek is ellepik.
Idén húszezren vettek részt a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park három hetes „Szedd magad” akciójában.
A levendula szárítva molyűzésre, olaja pedig többek
között stresszoldásra hatásos. A Belső-tó partján épült
Levendula Ház, nemcsak a gyógynövény termesztésének hagyományait mutatja be, hanem a Tihanyi-félsziget keletkezéstörténetét, az egykori vulkáni tevékenység gazdag emlékeit is élvezhetően ismerteti.

Koronával
a koronavírus
ellen
A Burger King a lezárások idején több vicces kampányt
is indított. Németországban a vásárlók hatalmas
papírkoronákat viseltek, amelyeknek köszönhetően
könnyedén tudták tartani egymástól a megfelelő
védőtávolságot. Olaszországban pedig a cég tripla hagymás
whoppert vezetett be – szintén az előírt másfél méter
érdekében.

Titkos
helyek itthon

óriási harcsák, kecsegék, amúrok és csukák úsznak el a fejünk fölött.
A főépületet egy több mint 7 hektáros szabadidőpark is körül
öleli, amely állatbemutatóival és játszótereivel egyszerre állatkert
és vidámpark.
Az ökocentrum kikötője közvetlen összeköttetést nyújt a Tiszatóhoz és kiinduló pontja a vízi túráknak és kishajós kirándulásoknak. Az ökoturizmus elsődleges célterülete a középső, Aranyosikanyar, a Sarudi-medence és a Kis-Tisza által határolt vidék, ahol
a tó gém- és kormorán telepeinek jelentős része, valamint a híres
tündérrózsa és tündérfátyol mezők is megtalálhatók.

Tisza-tavi ökocentrum
és Vízi sétány
A természet legjava
A poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum modern, interaktív szemlélettel,
játékosan tárja a látogatók elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti
kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag és védett élővilágát.
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Legfőbb látványossága Európa legnagyobb édesvízű akvárium
rendszere 1 millió literes össztérfogatával. Itt cápák és ráják helyett

A Vízi Sétányon és Tanösvényen számos, a Tisza-tóra jellemző faj
megfigyelhető, nem kell hozzá más, csak nyitott szem és fül, és
némi türelem. A másfél kilométer hosszú pallósoron haladva
érdemes csendben közlekedni, mivel az egyszerű, barna színezetű
nádi énekesmadarak könnyen észrevétlenek tudnak maradni,
viszont gyönyörű hangjukkal felhívják magukra a figyelmet.
A békákra ugyanez vonatkozik, és ha nesztelenek vagyunk, a zaj
elől menekülő mocsári teknőst is maradásra bírhatjuk.
A pihenőszigeten megéri kicsit elidőzni, hátha szemünk elé kerül egy
hermelin, vagy egy vízisikló. A madárvártákban távcsövek és egy
teleszkóp is rendelkezésre állnak, hogy olyan fajokat is meg tudjunk
figyelni, amelyek messzebb találhatóak, és szabad szemmel alig,
vagy egyáltalán nem is láthatók. A szemfülesebbek az apró rovarokat
is észrevehetik, amelyek a növényzetben bujkálnak, vagy gyorsan
cikáznak a levegőben. Szitakötőkből nagyon sokféle él itt.

10 ok, hogy miért keresd fel
Németországot még idén
Mondhatnánk, azért indulj, mert
Németország tele van olyan
desztinációval és érintetlen tájjal,
ami még nemcsak a külföldről
érkezők, hanem a helyben lakók
körében is felfedezésre vár. És ez
a mai, pandémiát követő időkben
komoly érv, hiszen senki nem
szeretné idén a jól megérdemelt
pihenését embertömegben,
akár fertőzésveszélynek
kitéve, vagy végig maszkban,
kesztyűben, fertőtlenítőszerekkel
felfegyverkezve eltölteni. Most tíz
olyan, felfedezésre váró német úti
célt ajánlunk, amelyek nemcsak
különleges és maradandó szép
élményt nyújtanak, hanem olyan
helyeket mutatunk be, amelyek
akár szabadon, mégis az egészség
védelmét garantálva idén nyáron
vagy ősszel bízvást felkereshetőek.
promóció

További információk: www.germany.travel.hu

Beethoven a napraforgómező közepén

Kényelmesen a Harz-hegység tetejére

Németország híres szülötte, Beethoven
portréja rajzolódik ki egy bajor napraforgómezőn. Ugyanis az Utting am Ammersee közelében lévő réten hozta létre Beethoven portréját egy bajor család, amivel
a zeneszerző születésének 250. évfordulója előtt szeretnének tisztelegni. A főként
napraforgó- és kukoricaföldön létrehozott
alakzat nagysága miatt azonban csak madártávlatból látható megfelelően a portré,
azonban a rajzolat labirintusként is jól működik, órákig lehet csavarogni a nagy mester arcvonásai között.

Idén nagyon aktuális ez a mottó: irány
a természet! A Harz-hegységben töltött
üdülés kihagyhatatlan része lehet a vonatozás a történelmi gőzössel. Nemcsak egyedülálló utazási élmény, hanem úgy kerülhetünk fel a Harz legmagasabb csúcsára, hogy
nem kell megmásznunk a magaslatot.

Szél tépázta sziklavilág
Csupán néhány vonatmegállónyira Drezdától, a várostól délre található az a csodaszép szaggatott, különleges sziklavilág,
amely az outdoor-rajongók szívét biztos
megdobogtatja. A sziklatünemény a Szász
Svájc Nemzeti Parkban található, szelfizéshez tökéletes háttér.

Nem mese ez, hanem maga a valóság
A tündérek és hercegek, Csipkerózsika, Hófehérke, Piroska és Hamupipőke otthona
a valóságban is felkereshető. Érdemes végigjárni a Grimm-mesék elvarázsolt világát
a Német meseút mentén, ahol tematikus
túra vezeti végig az utazót a legfontosabb
látnivalók mentén.

Reptéren görkorizni? Naná!
A Tempelhofer Feld Berlinben eredetileg
egy gyakorló- és felvonuló tér volt. Az 1920as évek elején itt nyitották meg a Tempelhof repülőteret. Ma ezen a részen egy

azért is érdemes elmenni, mert a kikötői séta
után a Német Tengeri Múzeumban mindent
bemutatnak és testközelben látható, amit az
izgalmas víz alatti világ rejt.

Környezetkímélő vízgazdálkodás az
1500-as évekből

promóció

6 kilométer hosszú bicikli-, görkorcsolya-,
és futópálya található, 2,5 hektárnyi grillterülettel, 4 hektárnyi kutyafuttatóval, és egy
óriási piknikező résszel. Csodás hely aktív
és gasztrós kikapcsolódáshoz.

szabad parkolóhelyeket kínálnak a hozzájuk
érkezőknek. Így nagyokat lehet kirándulni
a festői szőlőhegyek között és a lakóautót
letéve egy biztos helyen, finom borokat kóstolhatnak a helyi pincészetekben.

Lakóautóval a szőlősben

Aachen téged vár

Igazán különleges nyári élményhez adunk
most egy tippet: ha lakóautóval keresi fel
a német tájakat, akkor nem érdemes kihagyni a 13 németországi bortermelő régió
egyikét sem, ugyanis a helyi borászok idén

Felfedezésre váró, csodaszép célpont Németország legnyugatibb nagyvárosa, Aachen. A szomszédos országokhoz való közelsége miatt európai hangulatú, nyugodt
légkörű a település, és ahol nem mellesleg

Az egész világon párját ritkítja Augsburg
vízgazdálkodási rendszere: maga a haladás,
esztétika és fenntarthatóság. 22 műtárgy –
többek között a csatornarendszer, a 15-17.
századból származó szivattyúműves víztornyok, három monumentális, kiemelkedő
művészeti színvonalú kút és mind a mai
napig környezetkímélő módon áramot termelő vízerőművek láthatók a városban.
A világörökség augsburgi emlékeit egyszer
mindenkinek látnia kell.

Mainz lélegzetelállító zsinagógát rejt
szinte minden utcában található egy híres
történelmi épület, különleges történettel.
A környező régió pedig számtalan kirándulási lehetőséget kínál.

Tengeri világ
Csodaszép tengerparti német városok várják,
hogy felfedezzék őket. Stralsundba például

Németország arról is ismert, hogya modern
építészet egyik fellegvára. Az egyik legújabb
kortárs műalkotás Mainz városának új zsinagógája, amely rendhagyó formanyelvével és
a zöld mázas kerámia profiljaival különlegesen emlékezetes látvány. Emellett nyilvánvaló
az is, hogy a tervező tudatosan szakított az
építészetben megszokott formákkal és anyagokkal. (x)

Ez ma
a helyzet

A buboréksátor
mindent visz
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Amikor májusban ismét kinyithattak, az első körös vendégeket
egyáltalán nem érdekelte a vírus, azonban ők erősen tartották
a protokollt, sőt, még szigorúbb ajánlásokat vezettek be:
a személyzet például eleinte egyhetes váltásban dolgozott, meséli
Balogh Barbara, a Stílusos Vidéki Szállodák (SVSZ) alapítója.

Ez ma
a helyzet

Balogh Barbara
• 1995 óta a Nomád Hotel Noszvaj
munkatársa, jelenleg szállodavezetője
• 2010-ben alapította meg a Stílusos
Vidéki Szállodákat (SVSZ)

Mivel az SVSZ kis házakat tömörít, személyre
szabottan kellett végiggondolni az újranyitást. A szervezeten belül sokat egyeztettek,
megosztották ötleteiket, rengeteget tanultak
egymástól, és volt egy közös ózongenerátor-beszerzésük is.
A Nomád Hotelben továbbra is szigorúan betartják a biztonsági előírásokat, de Barbara
szerint ez azért nehéz, mert náluk a személyes interakciók, a kézfogás, törzsvendégeknek az ölelés korábban a vendégszeretet
fontos része volt.
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A kis házak méretükből adódóan könnyebben újraindíthatóak, a testvérszállások közül
csak az várt pünkösdig a nyitásra, aki épp
felújított. Noszvajon fokozatosan nyitották
meg a Nomád szálláshelyeit, a vendégek
leginkább az elszeparált faházakat keresik,
a buborék-sátrak pedig jelenleg a legvírusbiztosabb „szobának” tűnnek.

Az ételkínálat annyiban változott, hogy szemmel láthatóan a karantén idején mindenki
elkezdett a kertjével foglalkozni, ennek eredményeképpen sorra jönnek a helyi termelők
friss alapanyagokkal, így zöldség-gyümölcsből most kiváló választék van.
A személyzet összetétele az SVSZ tagjainál
nem igazán változott, hiszen mindenhol sikerült megtartani a munkavállalókat, csak
néhány helyen váltak meg tanulóktól és
alkalmi munkásoktól, de azóta már őket is
visszavették. És szezonmunkásokat is kön�nyebb most találni, mint egy éve – özönlenek
a jelentkezők a hirdetésekre. Sajnos az látszik, hogy sokan keresnek munkát az ország
minden részéből.
Barbara tapasztalatai alapján a törzsvendégkörök nem mondták le szállásukat, a nyáron viszont rengeteg a last minute foglalás.
A környező országokba indulók közül sokan
végül mégis itthon töltik egyhetes nyaralásukat, miközben akinek nem maradt szabadsága, csak hétvégére jönne, de az SVSZ
tagoknál mostanra alig maradtak szabad
helyek a főszezonra. Ugyanakkor úgy tűnik,
vendégeik felelősségteljesen gondolkod-

nak: volt, aki azért foglalta át a szállását az
utolsó pillanatban, mert közeli ismerőse
koronavírusos lett, és családjával együtt ő
is önkéntes izolációba vonult.
A rendezvények terén megoszlik a tagszállodák reakciója: van, ahol a nyáron az itt
pihenők érdekében korábban sem fogadtak
céges csoportokat és esküvőket, míg máshol most elengedték a rendezvényeket és
inkább az egyéni vendégekre koncentrálnak.
Ugyanakkor van olyan ház is, ahol heti három esküvő zajlik. És látszik, hogy jó ötlet
volt korábban a digitális nomádokat megcélozni: most egyre többen mennek vidékre home office-ba, és nagyon élvezik, hogy
a kertben, madárcsicsergés és egy finom
kávé mellett válaszolják meg e-mailjeiket.
Balogh Barbara szerint a járvány a szálláshelyeken számos változást hozott: a vendégeknek vírusbiztos házakra és nagyobb terekre
van szükségük. Újra kellett gondolni a korábbi
megszokásokat, a turistáknak kevés emberre,
személyre szabott szolgáltatásokra, friss leve
gőre és környezettudatosságra van szükségük.
Szerencsére mindezeket meg is találják a vidéki, kicsi, ámde minőségi szálláshelyeken.

Levegőfüggöny

A seattle-i Teague által kifejlesztett AirShield a
repülőgépek légbefújóira illesztve úgy irányítja a
kabinban a levegőt, hogy az egyetlen utas körül
keringjen, mielőtt cserélődik. A találmány nagy
előnye, hogy 3D nyomtatóval is előállítható.

Ez ma
a helyzet

A járvány az étlapokat
szerencsére nem írta át
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Jelenleg a vendégek óvatosabbak és biztosra mennek, a jól
bevált, megbízható helyeket keresik. Alapvetően nagyon hálásak
azért, ha látják az előírások betartását: a távolságok tartását, a
kézfertőtlenítési lehetőséget, zárt térben a maszkok viselését, véli
Csapody Balázs a Pannon Gasztronómiai Akadémia (PGA) elnöke.

Ez ma
a helyzet

Csapody Balázs
• 2017 óta a Pannon Gasztronómiai
Akadémia (PGA) elnöke
• 1992 óta a Kistücsök tulajdonosügyvezetője

Összességében óvatosabbak, sokan félnek, hiszen nyomot hagyott lelkükben
a bezártság, ezért többet kell velük kommunikálni. Ugyanakkor egyértelművé vált,
hogy a törzsvendégek szó szerint ki voltak
éhezve, és alig várták, hogy kedvenc helyeik ismét kinyithassanak. Ez a tendencia
a továbbiakban is erősödni fog: az emberek a jól bevált, megbízható, magas minőséget kínáló helyeket keresik, ezekben az
időkben kevésbé kísérletező kedvűek.
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Balázs szemesi éttermében, a Kistücsökben
a járvány kitörésekor meg tudták tartani az
összes dolgozót, sőt, azóta még növelték is
a létszámot. A PGA tagok beszámolóiból pedig az látszik, hogy a vidéki éttermek jelenleg kedvezőbb helyzetben vannak a belföldi
turizmus beindulásával, a budapesti helyszínek viszont a külföldi vendégek elmara-

dása miatt nehezebben vészelik át a nyári
hónapokat. Ráadásul a fővárosiak nyáron
szívesen kimozdulnak és vidéken költik
el a pénzüket. Emiatt Budapesten kevés
helyen állt vissza az élet, ám szerencsére
vannak jó példák – ugyan nem az eredeti,
de az azt megközelítő vendégforgalomra.
Azonban számos étterem azt mérlegeli,
hogy csökkentett kapacitással újranyisson
vagy zárva maradjon? Csapody Balázs bízik
abban, hogy heteken belül újra felpezsdül
a fővárosban is az élet. Elsőként a közelebbi országok és városok turistái érkeznek
majd, jellemzően autóval, a repülős utak
beindulására még egy darabig várni kell.
A helyi vendégek pedig augusztus végén –
szeptember elején ismét megjelenhetnek
az éttermekben. A budapesti vendégforgalom ösztönzésére azonban szükség lenne
egy, a vidéki vendégeket megcélzó kampányra, hétvégi vagy egy-egy napos tartózkodásra ösztönözve őket, múzeumok, látványosságok, éttermek meglátogatásával.
A belföldi gasztroturizmus feléledt, és az
is érezhető, hogy elkezdenek visszatérni a vendégek a 3-4 órás autóútra fek-

vő területekről – főként Ausztriából és
Szlovéniából.
Azok közül, akik az idén nyárra tervezett
esküvőjüket elhalasztották jövő tavaszra,
többen próbálják mégis inkább most ős�szel megtartani a családi eseményt, ám
jellemzően kisebb létszámmal. Az őszre
tervezett nagyobb céges rendezvényeket
azonban a megrendelők elhalasztják.
A járvány az étlapokat nem igazán írta át. A Kistücsök eddig is folyamatosan változtatta kínálatát, de a most bevezetett, régiós ízekre épülő
vegán menü hatalmas sikert arat, még a húsevők körében is. Az alapanyagok beszerzése
Balatonszemesen nem változott, a helyi termelők továbbra is ellátják őket a jól bevált és
megszokottan magas minőségű termékekkel.
A járvány esetleges második hullámára nem
lehet előre felkészülni, de bíznak benne, hogy
kevésbé lesz drasztikus, mint az első. A vendégek megtartására és bevonzására Csapody Balázs szerint jelenleg nincs szükség
különösebb trükkökre, egész egyszerűen oda
kell figyelni rájuk – a törzsvendégekre és az
újonnan betérőkre egyaránt.

Élelmiszermentés

A kínai határzár miatt rengeteg sárkánygyümölcs ragadt
Vietnamban. Megmentésük érdekében
a Ho Si Minh-városbeli ABC pékség kikísérletezett
egy rózsaszín kenyeret, amely izgalmas ízekkel
lepte meg a vásárlókat – és megmentett több tonna
élelmiszerhulladékot.

Ez ma
a helyzet

Aki fél, nem indul el

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ)
elnöke, Flesch Tamás szinte mindennapos szereplője mostanában
a hazai médiának. Nem csoda, hiszen nyáron, a főszezon közepén,
mindenkit az érdekel, vajon nyugodtan útra kelhet, indulhat
a családdal, barátokkal a tervezett, régen várt nyaralásra vagy
biztonságosabb, ha mindenki otthon marad?
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Ez ma
a helyzet

Flesch Tamás
• 2001 óta a Continental Group
ügyvezető igazgatója, társtulajdonosa
• 2019 óta az MSZÉSZ elnöke

Flesch Tamás szerint – aki igazán szakmabélinek tekinthető, hiszen több minőségi budapesti szállodát is sikerrel üzemeltet cége, a Continental Group – Budapest
előbb-utóbb kinyit, ez nem is kérdés. A fővárosban található szálláshelyeken, vendéglátóegységekben mindenütt komolyan
veszik a járványügyi előírásokat a vendégek és a munkatársak egészségének
védelmében.
A büféasztalokat csak limitált formában
helyezik el az éttermek vendégtereiben, és
töltik fel étellel, itallal, a check in/check
out a hotelekben pedig ahol csak lehet,
a legkevesebb személyes kontaktussal
történik.
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Furcsa helyzet elé állította a szakmát
a COVID-19, mondja a szállodás szakember,

hiszen a vendégvárás alapvetően arra
épül, hogy a vendéggel azonnal felvegyük
a személyes kapcsolatot, beszélgessünk
vele, ismerjük meg, mi az, amit szeretne.
Azonban a járvány felülírta ezt is, ahogy sok
minden mást. Flesch Tamás úgy véli, a járvány
elmúltával nem ugyanaz a vendégvárás tér
majd vissza, mint korábban volt, hanem
vegyes lesz az összkép.
Szerinte a fővárosi vendégváróhelyek mind
felkészültek arra, hogy biztonságos módon
fogadják a vendégeket, és aki betér bármelyik egységbe, nincs más dolga, mint élvezni
az ott kínált szolgáltatást, a gasztro- vagy
szálláslehetőséget, élményeket. Aki fél, az
úgysem indul el, aki pedig kicsit tart attól,
hogy idegen helyre látogat, arra a vendégre
a megfelelő módon ügyelni kell.
Tény, hogy a mostani egy soha nem látott,
soha nem tapasztalt helyzet, azonban, ahol
minőséget adnak, azt a vendég méltányolja,
és oda, amint teheti, biztos újra visszatér,
emeli ki a szakember. A törzsvendégkörre
kell most elsősorban építeni – már ahol
erre mód nyílik, és ahol igen, ott nem lesz
gond a COVID-19 után.

Hogy lesz-e második hullám, az MSZÉSZ-elnök szerint ez nem is kérdés, inkább az
a döntő, hogy amikor lesz, akkor folytatódnak-e ismét a korlátozások, lezárások? Mert
ez az, ami lenullázná a szakmát.
Külföldről a vendégek érkezését meghatározó mértékben jövő tavasztól várja az elnök,
az idei esztendőben jelentős számban biztos nem jönnek. A budapesti szállodások az
év végéig kb. 25 százalékos átlagos kihasználtsággal kalkulálnak. Emiatt több fővárosi
hely tulajdonosa-üzemeltetője ki sem nyit
már idén, és biztos lesz olyan év végéig, aki
véglegesen bezár.
Új szolgáltatást vagy nagy változásokat szerinte nem várnak el most a vendégek, csak
és kizárólag az lehet számukra a vonzó, hogy
minőségi legyen a kapott szolgáltatás. Jót kell
adni, mert ez lehet a túlélés záloga. A fővárosnak korábban jelentős bevételt generáló
buliturizmusról pedig az a véleménye, szerinte
ez változatlanul fontos része a budapesti turizmusnak, mert egy sokszínű, izgalmas vendégváró-palettába ez is belefér. Ahogy a kulturális,
vagy a bevásárló turisták, és a rendezvényekre
érkező corporate és konferencia vendégek is.

Pop-up étterem –
szállodaszobákban
A svédországi Lidköpingben üzemelő Stadshotell vezetése
a járvány idején szállodai szobáit újszerűen hasznosította:
pop-up éttermeket alakítottak ki bennük. A vendégek
csupán étkezni jöhettek ide, rendelésüket a hotel étterme
szervírozta a megfelelő védőintézkedések betartásával.

Ez ma
a helyzet

Kevesebb résztvevővel,
kisebb méretű
rendezvények jönnek
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Ha ma üzleti célból jön egy vendég konferenciára vagy
valamilyen más jellegű rendezvényre, joggal várja el, hogy ahová
megérkezik, ott a szervezők biztosítsák számára a maximális
biztonságot, hangsúlyozza Ganczer Gábor, a Magyarországi
Rendezvényszervezők és szolgáltatók Szövetségének
(MaReSZ) elnöke, aki a HUNGEXPO Vásár és Reklám Zrt.
vezérigazgatójának pozícióját is betölti.

Ez ma
a helyzet

Ganczer Gábor
• 2007-től az Accent Hotel Management
társtulajdonosa
• 2009-től a HUNGEXPO vezérigazgatója
• a Magyarországi Rendezvényszervezők
és szolgáltatók Szövetségének
(MaReSZ) elnöke

Nem elég ezt a biztonságot nyújtani a corporate vendégnek, hanem előre kommunikálni is kell a létező összes csatornán.
Viszont itt van előttünk az idei ősz: a rendezvényszervezők már sorra szervezik –
vagy eredetileg is az őszi időszakra tervezett, vagy – a halasztás miatt oda átkerült
programokat.
A szakember szerint a rendezvényszervezők
bevételei jelentős mértékben, éves szinten
akár 30-40 százalékkal visszaestek az elmaradt tavaszi és nyári rendezvények miatt.
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Rendezvények terén különben, ajánlja
Ganczer Gábor, érdemes a MaReSZ nemrégiben kiadott postcovid kézikönyvének
ajánlásait követni, mert ebben lefedik

a teljes customer journey-t, azaz egy rendezvény megszervezésének első pillanatától kezdve a legutolsóig segítenek abban,
hogy mi a teendő a sikeres lebonyolítás
érdekében.
Kiemeli a szakember azt is, ma a rendezvényszervezőknél fontos szemponttá vált
a programhelyszín mérete: azért, hogy ne
egymás hegyén hátán üljenek a résztvevők, hanem a távolságtartás biztosítható
legyen a program teljes ideje alatt. A rendezvények egyik fontos összetevője, a cateringek protokollja is alaposan átíródott
a Covid-19 miatt.
Figyelembe kell venni az idei programok
szervezésénél, hogy a korlátozás értelmében 500 fő feletti zenés-táncos rendezvény
nem tartható – ezeket tehát vagy módosítani kell kisebb létszámúakra, vagy törölni
kell az idei rendezvénynaptárból.
A szakma eddigi visszajelzései alapján elmondható, folytatja a MaReSZ-elnök, hogy
az emberek nagyjából 30 százaléka fél attól,
milyen lesz a találkozás, a kapcsolatfelvétel ismeretlenekkel, a többség azonban
már nagyon várja a network lehetőségét,

a személyes találkozókat, hogy kikerüljenek végre a virtuális térben lebonyolított
megbeszélés-tengerekből.
A vírus második hullámával kapcsolatban
a szakértő visszakérdez: miféle második
hullám? Hiszen még az első sem múlt el,
mondja, majd hozzáteszi, itt van közöttünk a vírus, ezt ne feledjük el! Meg kell
tanulnunk együtt élni vele. És ha őszinték
akarunk lenni, kiszámíthatatlan a jövő:
ezért kell alkalmazkodni, fejleszteni, és
megoldásokat találni az új kihívásokra.
Munkahelyén, a HUNGEXPO-nál ők is kidolgoztak egyfajta választ ennek kapcsán:
vizsgálják a virtuális hibrid rendezvények
szervezését, ahol az előadók élőben vannak
jelen, míg a közönség a biztonságos online
távolságából figyelheti az eseményeket.
Búcsúzóul még egy fontos tényezőre hívja fel a figyelmet a szakember: területének,
azaz a rendezvények piacának újraindulása
egyértelműen költségesebb lesz, hiszen a biztonságos rendezvények többletkiadásokkal
járnak, de ezt az árat természetesen vállalni
kell a látogatók, résztvevők érdekében.

Japánban az enyhe tüneteket mutató koronavírusos
betegeket kórházak és házi karantén helyett szállodákban is
elhelyezhetik, ahol felügyeletükről robotok gondoskodnak.
A két robot – Pepper és Whiz – a lobbyban üdvözli a
vendégeket, illetve a közösségi terek takarítását végzi, óvva
a hotel személyzetét az esetleges fertőzéstől.

Fotó: Reuters

Robotápolók

Ez ma
a helyzet

Ahol a vendég nem érzi
zavaró tényezőnek
a megváltozott körülményeket
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Mi szerencsés helyzetben vagyunk a többi szálláshelyhez képest
ebben a postcovidos időszakban, mondja kastélyszállodás
kollégái nevében is Gulyás Eszter, a Magyar Kastélyszállodák és
Történelmi Épületek Szövetségének elnöke, aki a röjtökmuzsaji
Szidónia Kastélyszálloda házigazdája. Meg is indokolja, miért.

Ez ma
a helyzet

Gulyás Eszter
• 2015 óta Magyar Kastélyszállodák és
Történelmi Épületek Egyesületének
elnöke
• 2006 óta a Szidónia Kastélyszálloda
csapatának tagja, házigazdája

Hiszen nem egy klasszikus, szokásos szálloda szolgáltatásaival és méreteivel rendelkeznek, hanem elvonulásra, csendes,
meghitt együttlétre, nyugalmas pihenésre
alkalmas lehetőséggel. Mindegyik egységük
ugyanis nagy, tágas, zárt kerttel vagy zöld
parkkal körülvett területen fekszik, ahová
a megérkezést követően azonnal láthatják
a vendégek, hogy minden adott a nyugodt
elvonuláshoz, a vendégek útja nem keresztezi egymást úton-útfélen.
Hasonló a helyzet a történelmi épületek
esetében is: itt a látogatói kör kisebb létszámú, általában nem kérnek maszkos idegenvezetést – és mivel ismerik egymást, egy
helyről érkeznek –, rendszerint az érkezők
sem viselnek semmilyen védőfelszerelést.

40

Ami a legkülönösebb és a legszerethetőbb
a vendégkörükben, mondja Gulyás Eszter,

hogy szállásfoglaláskor gyakran felteszik a
kérdést: ők mit tegyenek azért, hogy eljöhessenek?! Vagyis nem attól félnek, hogy
elkapnának bármit is az adott helyen. Valószínűleg pontosan tisztában vannak azzal,
hogy a vendégváró kastélyszálloda mindent
megtesz a védelmükben, és ezt szeretnék
önzetlenül viszonozni.
Körbekérdezte az elnöknő a júliusban megnyílt kastélyszállós kollégákat, miképp védik vendégeik egészségét, és mindenütt
ugyanazt a választ kapta. Maszkban vagy
plexipajzsban fogadják a hozzájuk betérőket, táblák, piktogramok, feliratok, fertőtlenítő pontok, megfelelő távolságtartást
mutató vonalak, tappancsok vannak mindenütt felhelyezve a check in pultok előtt,
és a kollégák kézfogás helyett mosollyal
várják az érkezőket. Ha pedig többen lennének a recepciós pulnál, az érkezőket leültetik a tágas szalonban, kávéval, teával
kínálják a várakozás percei alatt. Az eddigi
tapasztalatok alapján egyöntetűen kijelenthető, hogy a vendégek nagyon nyitottak
és bizalommal érkeznek, nem érzik zavaró
tényezőnek a megváltozott körülményeket.
A kastélyszállásokban is – akárcsak a többi

hazai szálláshelyen – idén nyáron a hazai
vendégkör került fókuszba, külföldről jóval
kevesebben érkeznek, mint korábban.
Az is a „változás szele”, hogy most nem
a wellnesszé, a masszázsidőpontoké
a főszerep, hanem a kertben egy piknikprogram vagy közeli szép kirándulóhelyek
felkeresése, netán biciklitúra szervezése
idén a prioritás.
A klasszikus reggeli büfét felváltja sok helyütt az á la carte (főleg a meleg ételek
kínálata terén), az előrecsomagolt ételek
ebben a környezetben azonban nem nyerők.
Hiszen e típusú vendégváróhelyek alapvetően a természet védelmezői, a nehezen
bomló műanyagoknak nem barátaik.
Végül még egy jellemző dolgot említ Gulyás
Eszter a foglalásokkal kapcsolatban: a házakban mindenütt jók a mutatók, azonban
nagyon megrövidültek a foglalások a kastélyszállodákban. Ez régen egyáltalán nem
volt jellemző. És mindenütt ügyelnek arra,
hogy rugalmas legyen a foglalás, azaz kön�nyen lemondhassa a vendég, ha meggondolja magát, és mégsem indulna el.

Úttervezés

A házhozszállítási szolgáltatások megkönnyítése – de
legalábbis az optimális útvonal kialakítása – érdekében
a holland Here Tehnologies év végéig ingyenesen kínálja
WeGo Deliver szolgáltatását. Az applikáció a betáplált
címeket a legoptimálisabb sorrendbe rendezi, így a futárok
időt takaríthatnak meg.

Ez ma
a helyzet

Nehéz éve lesz a külföldi
turistákra építő
vendéglátóhelyeknek
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A vendégek már nagyon várták, hogy minden olyan legyen, mint
régen. Ki voltak éhezve a megszokott ízekre és arra, hogy jó
körülmények között, az általuk kiválasztott helyen rendelhessék
újra kedvenc fogásaikat. A biztonsági előírásokat már minden
vendég kívülről fújja, a vendéglátóiparban pedig ez elemi
követelménnyé és rutinná vált, mondja Kovács László, a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének (MVI) elnöke.

Ez ma
a helyzet

Kovács László
• 1998 óta a La Fiesta tulajdonosügyvezetője
• 2010 óta a Magyar Vendéglátók
Ipartestületének (MVI) elnöke

Budapesten most nagyjából a tavalyi forgalom 50 százalékát hozzák az éttermek, bár
a kiszállítással együtt akár a 80 százalék is
elérhető. Azonban komoly gondot okoz, hogy
a kiszállítás, a közétkeztetés és az iskolai étkeztetés továbbra is 27 százalékos áfa-kulc�csal megy, és úgy tűnik, ezen a törvényalkotók
nem is kívánnak változtatni.
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Nem újdonság, hogy a járvány hozományaként
a fővárosban a turisták hiányában az éttermek nagy része tönkre fog menni, mert a magyar vendégek nem tudják eltartani azokat.
A várható veszteségről pontos számok nem
állnak rendelkezésre, ehhez szükség lenne egy
online vendégfigyelő rendszerre, ami percre
pontosan mutatná és előrejelezné a napok,
hetek forgalmát. Jelenleg az online pénztárgép
az egyedüli mérő, de az nem bontja le a forgalmat külföldiekre és magyarokra, így nem
lehet megmondani, hogy a turisták hiánya
hány étterem létét érinti. Az azonban biztos,
hogy nagy átrendeződések várhatóak éttermi

fronton: a magyar vendégkörrel rendelkező
helyszínek megmaradnak, a turistákra építők
viszont veszélyben vannak. A vidéki vendéglátóhelyek – főleg a forgalmas nyaralóhelyek
környékén – azonban elképzelhető, hogy párját ritkítóan jó szezont zárnak majd, és erre
tavasszal még senki nem mert volna gondolni.
A válság miatt némileg változtak az étlapok
is. Sokan csökkentették a választékot a vis�szaeső vendégszám miatt, de a népszerű
helyeken inkább az árakat kellett igazítani
az alapanyagok drágulása miatt.
Szerencsére megfelelő személyzet rendelkezésre áll, bár néhány szakember még kivár,
és döbbenetesen magas összegért szeretne
munkát vállalni. A járvány a tulajdonosokat
alapvetően takarékosságra ösztönözte, de
azt is megtanultuk, hogy óvni kell egymást.
Így például átalakultak a büféasztalok, ahol
immár folyamatosan biztosított az eszközcsere, plexifalakat húztak fel és a pincérek
szolgálják ki a vendégeket gumikesztyűben,
egy kordon mögül.
A rendezvénypiacon a nyár mindig is holtszezonnak számított, talán az eleje és a vége

hozott korábban némi fellendülést. És ugyan
már van néhány megrendelés tavaszról eltolt
eseményekre, de jóval kisebb létszámmal,
részben a hibrid konferenciáknak, részben
a második hullámtól való félelemnek köszönhetően. Reménykeltő azonban, hogy a szeptember már most rendkívül telítettnek tűnik
a rendezvénypiacon.
A várható újabb hullámmal kapcsolatban az
éttermek felkészültek a higiéniai szabályokból,
a távolságtartásból, hiszen ezek ma az élet
részévé váltak, de arra nem lehet felkészülni,
hogy a hatóságok a járvány miatt ismét mindenkit az otthonmaradásra buzdítanak. Ha
azonban ismét beindul a nemzetközi turizmus, Magyarországnak egyaránt szüksége van
a fine dining éttermeket is megtöltő, magas
költésű turistákra és az olcsóbbb helyeket
kereső tömegekre. A szolgáltatók feladata az,
hogy boldog pénzköltésre bírják a látogatókat,
hiszen az a cél, hogy a turisták a későbbiekben is visszatérjenek barátaikkal, családjukkal, mutat rá az elnök. A hazai vendéglátás
szempontjából pedig fontos szempont, hogy
az országok „színezése” miatt most sokan nem
mernek külföldre menni, és ez a vendégtömeg
itthon, a nyaralóhelyeken költi el a pénzét.

Légi ételek
a földön
A repülés hangulatának otthoni felidézése (és a raktáron
álló készletek kiárusítása) érdekében a Jet Blue, a Delta és
a United Airlines webshopjában kínálta ikonikus fedélzeti
snackjeit az utazást hiányolóknak. A bevételt pedig
jellemzően jótékony célokra költötték.

Ez ma
a helyzet

Többször többfelé
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Három szempont alapján keres idén nyaralási lehetőséget a vendég.
Első helyen a biztonság áll, második szempont az élménykeresés,
a harmadik helyen pedig az ott-tartózkodási idő a meghatározó,
állapítja meg Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség
(MTÜ) vezérigazgató-helyettese.

Ez ma
a helyzet

Könnyid László
• 2004–2019 szeptemberéig a hévízi
Hotel Európa fit**** igazgatója
• Közben 2017 januártól 2019 januárjáig
a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetségének (MSZÉSZ) elnöke
• 2019 szeptemberétől a Magyar
Turisztikai Ügynökség (MTÜ)
turizmusstratégiai vezérigazgatóhelyettese

Ma, mielőtt bárki útra kel, megvizsgálja,
hogy az adott helyen mennyire tudják biztosítani pihenése alatt az egészsége védelmét. Az élménykeresés is fontos, azonban jelenleg még a biztonság mögé szorul.
Várható, hogy később ismét fokozatosan
visszaveszi vezető szerepét a döntéshozatalban, ám most a biztonság az első.
Jelenleg mérettől függetlenül előnyt élveznek a Covid-biztos szálláslehetőségek.
Mindegy, hogy száz vagy csak tíz szobáról
beszélünk, a lényeg, hogy a vendég biztonságban érezze magát.
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Azok a helyek pedig ma piaci előnyt élveznek a többiekkel szemben, amelyek

lehetővé teszik, hogy a vendég előzetesen
tájékozódjon arról, mit tesz biztonsága
érdekében az adott szálláshely.

idei nyaralások jellemzője az, hogy többször, rövid időre is elindulnak a vendégek,
egy-egy hétvégére, 3-4 napra.

Az is előnyt jelent egy-egy adott szálláshely
számára, ha transzparensen kommunikálja
a megszólított vendégkör felé, hogy milyen
intézkedéseket vezetett be a maximális
higiénia és az egészségmegőrzés érdekében. A szálláshelyek akár felsorolásszerűen
is jelezhetik a közösségi oldalaikon, hogy
az adott helyen mi mindent tesznek, hogy
védjék vendégeik és dolgozóik egészségét.
Nyerő pozícióban vannak idén azok a lehetőségek, szállások, úti célok, programok,
amelyek a turisták térképén eddig nemigen szerepeltek. Rejtett kincsek, eddig fel
nem fedezett csodák, ahova idén nyáron
szívesen látogat el a szabadságra, pihenésre induló.

A visszajelzések alapján látszik, hogy a belföldi vendégek döntő többsége elfogadta az egészségük védelmében bevezetett
óvintézkedéseket. Ugyanakkor még mindig vannak kivételek, akik furcsának találják, hogy a pincér maszkban szolgál fel,
és plexifal mögött áll a recepciós. Pedig
március óta nyilvánvalóvá vált, hogy idén
mindenkinek ki kell lépnie a komfortzónájából – vendégnek és vendéglátónak
egyaránt. Amelyik szolgáltató erre képtelen, az elvérzik az idei főszezonban. De
a vendégeknek is alkalmazkodniuk kell
a megváltozott körülményekhez.

Jelentős idén azoknak a száma is, akik Horvátországba tervezett nyaralásukat átteszik hazai vizekre. Ez már jól látszik a friss
adatokon is: sokan foglalnak a magyar
tengerhez egy hétre vagy még hosszabb
időre, holott tavaly ugyanitt az átlagos tartózkodási idő 3-4 éjszaka volt. Emellett az

A várakozásoknál is jobban indult a nyár,
a főszezon eddig kiválóan teljesít. Idehaza a Balatoné a dobogó teteje, de nagyon
népszerű Eger, Gyula, Hajdúszoboszló és
Hévíz is, vagyis a klasszikus nyaralóhelyek,
fürdővárosok. Az pedig még a jövő zenéje, milyen vendégforgalmat bonyolítanak
majd idén a titkos, rejtett, korábban kevésbé látogatott, felfedezésre váró helyek.

Fedélzeti
védelem
Az olasz Aviointeriors két innovációt is piacra dobott
a Covid-19 terjedésének megakadályozása érdekében.
A Glassafe plexiből készülő, a fej magasságában elhelyezett
és bármely repülőgép-kabinba könnyen beszerelhető
térelválasztót takar, míg a Janus a kétarcú istenre utalva
megfordítja és magas fallal védi a középső ülést.

Ez ma
a helyzet

November lesz
sorsdöntő
a hazai vendéglátás
területén
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A járvány után erősödik a minőség iránti igény, és miközben
a magyarok inkább itthon töltik szabadságukat, továbbra is
álomnyaralást és élményeket várnak, véli Krivács András,
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ) elnöke.

Ez ma
a helyzet

Krivács András
• 2012 óta a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség elnöke
• 1997 óta a Fenyves Szálloda és
Konferenciaközpont igazgatója

Ugyan a vendéglétszám jelenleg tavalyhoz
képest 30-40 százalékkal kevesebb, azonban
ha nem lesz második hullám, és elkerülhetőek a további korlátozások, akkor novemberre a vendéglátás és a turizmus el tudja
érni a tavalyi szintet. Az MNGSZ számításai
szerint a korlátozás megszüntetése után
a vendéglátóhelyek 15-22 százaléka nem nyitott ki még újra, az ezekből kieső vendégek
száma viszont eloszlik a többi hely között.
Magyarország eddig is biztonságos ország
volt, most még inkább azzá vált, mondja
az elnök. Baj akkor lesz, ha novemberben
megint be kell zárni, és elmaradnak az év
végi rendezvények. Ha ez bekövetkezik, akkor
a jelenleg még zárva tartó éttermek végleg
lehúzhatják a rolót.
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Az étlapok most visszafogottabbak, könnyen
beszerezhető, gyorsan pörgő alapanyagokra
épülnek, friss és tájjellegű ételekre, ami régóta cél volt. Eltűntek a hosszú étlapok, a zsú-

folásig tömött raktárak, helyettük szezonális élményeket próbál mindenki biztosítani.
Mindez egyfajta szemléletváltást is hozott,
hiszen ehhez hasonló válságról korábban
még hallani sem lehetett. Hiába tanítják
az egyetemeken a válságkezelést, a fedezeti
pontok kiszámítását, aki eddig csak érzésből üzemeltetett szállodát vagy éttermet, és
nem keresztezte nála a kereslet a kínálatot,
az most nagyon megjárta. Meg kell tanulni
a sikeres működés szabályait, jó példákat
kell ellesni a versenytársaktól, külföldről vagy
épp a multiktól, sorolja Krivács András.
A vendégélményt biztosítani most sem nehezebb, hiszen eddig is számos szabályt
be kellett tartani az élelmiszerbiztonság,
a higiénia, az alapanyagok és az ételek útja
terén. A maszkot a munkatársak a nyári kánikulában nehezebben bírják, így óránként
nem elegendő a 10 perc pihenő.
Ahogy telnek a hetek, a vendégek egyre kevésbé félnek, és a nyaralást – már amennyire
a karantén miatt megnyírbált szabadnapok
engedik – belföldön töltik. Emiatt a hétvégék
mindenhol nagyon erősek, de a hétköznapokra muszáj alternatívákat kínálni a szol-

gáltatóknak. Krivács András saját tapasztalatai alapján a tematikus napokat említette,
hétfőtől csütörtökig a jazz-estek, az olasz
napok vagy egy hamburgermenü sikeresen
megcélozhatja a helyi közönséget.
Felméréseik szerint a járvány után a vendéglátásban 10 munkahelyből 7 megmarad,
1 betöltetlenné válik, 1 munkaviszony megszűnik, a maradék egy azonban még kérdéses. A meghirdetett állásokra most sokan
jelentkeznek, és főleg a Balatonon könnyű
új munkatársat találni, mert számos hely
még nem nyitott ki. Azonban a válság munkaerőhiányra gyakorolt hatása nagyjából
szeptember közepén válik majd világossá.
Kormányzati hozzájárulással sokan kaptak
egy kis segítséget, de ez nem a meggazdagodásra, csupán a túlélésre elegendő,
a jövő dönti el, hogy hosszabb távon ki tud
fennmaradni. Minden bizonnyal az élménycentrikus helyek lesznek azok, amelyeknek
köszönhetően a vendégek arra vágynak, hogy
jövőre is itthon nyaraljanak. Ehhez azonban
az ágazati szereplőknek egy, az MTÜ által
kijelölt irányba kell haladniuk, elfogadva
minden tanácsot, mert most nincs helye az
egyedi „okoskodásnak”.

Street food
koncert
Egy egykori turnémenedzserből lett vendéglátó,
a nashville-i Sean Big Daddy Porter az éttermében álló
hajókonténer tetejére szervezett koncerteket, ahol az
autóban ülő közönség tagjai biztonságos távolságból
élvezhették az élő zenét – és hozzá a Daddy’s Dog
hot-dogjait.

Ez ma
a helyzet

Szűkebb étlapok, hazai
vendégekhez szabott árakkal
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A korlátozások feloldása, az éttermek újranyitása kapcsán
a vendégek részéről nincsenek különösebb elvárások, sokszor úgy
tűnik mintha nem is lett volna közel három hónap szünet, véli
Ruprecht László, a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) elnöke.

Ez ma
a helyzet

Ruprecht László
• 2012 óta a Stílusos Vidéki Éttermiség
alapító elnöke
• séf-gasztronómiai tanácsadó

nagy problémájáról, a munkaerőhiányról az
éttermekben.
Biztos, hogy van olyan vendég, aki választáskor figyelembe veszi, mennyire biztonságos
az adott egység környezete és mennyire tartja be a biztonsági előírásokat a személyzet,
illetve a vendégkör, de alapvetően a keresési
szokások nem változtak.

Az újonnan bevezetett biztonsági előírások
Ruprecht László szerint nem befolyásolják
a vendégélményt. Igaz, a maszk a felszolgálókon kicsit furcsa látvány, és a kommunikáció szempontjából sem mindig ideális.
Az emberek azonban alapvetően enni vagy
inni mennek be a vendéglátó egységekbe,
így – mint a járvány előtti időszakban is –
a felszolgált terméken, a miliőn van a hangsúly, ezek nem sérültek.
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A SVÉT éttermek nagy részében visszaállt
a járvány előtti személyzeti létszám, mert
a korlátozások bevezetésekor ezen helyszíneken nem nagyon voltak elbocsátások.
A járványnak „köszönhetően” jelenleg nem
beszélhetünk a hazai vendéglátás korábbi

Az étlapok azonban szűkebbek lettek, ami
Ruprecht László szerint egyáltalán nem
baj, sőt. Az árakat mindenki próbálta tartani, bár Budapesten érzékelhető, hogy
a külföldi turisták eltűnése következtében
sokan a belföldi közönség pénztárcájának
megfelelő árképzésre álltak rá. A járvány
azonban kihatott a beszerzési láncra, a beszállítóknak még most sem egyszerű az
életük, mivel jelentősen beszűkült a piac.
A visszajelzésekből úgy tűnik, az idei nyárra vidéken kezd normalizálódni a helyzet,
főleg a turisztikailag frekventált helyeken,
ahol mindenki bizakodó és örül, hogy ismét dolgozhat. És még ha esetleg félnek
is a vendégek, ez nem látszik rajtuk. Ám
az igazsághoz hozzátartozik, hogy azok az

emberek, akik félnek, valószínűleg inkább
otthon maradnak, nem szívesen mozdulnak ki most.
Az esetleges második hullámra valamilyen szinten fel lehet készülni, hiszen már
megtapasztaltuk, mivel is jár a járvány.
Ha viszont a gazdasági oldalát nézzük,
akkor Ruprecht László reményei szerint
a következő újabb hullám lényegesen
enyhébb lesz.
A járvány a hazai vendéglátásban kreatív
ötleteket kevéssé hozott, néhány helyen
azonban profilváltásokat eredményezett
a túlélés érdekében. Azonban az elnök
szerint ebben a szakmában folyamatosan
meg kell újulni, a jelenlegi helyzet csak
felgyorsította ezeket a folyamatokat. Ezen
felül fontos, hogy mindig az adott piaci
igényekhez alakítsák az üzletpolitikát.
A belföldi turizmus megugrása érezteti hatását a SVÉT-tagoknál is. Az éttermek nagy
részénél normalizálódott a helyzet, de természetesen ahol az üzleti turizmus is jelentős szerepet játszott korábban, maradt
még egy kis hiányérzet.

Menü
QR-kóddal
Az étterembe járók védelme érdekében az amerikai
FreshBytes olyan alkalmazást fejlesztett ki, amely egy QRkód beolvasásával a vendégek telefonján megjeleníti a
menüt, amelyből azonnal rendelni is lehet, és a fizetés
is ezen keresztül bonyolódik. Így a személyzettel való
kontaktus a minimálisra csökkenthető, és az étlapok sem
lehetnek fertőzésforrások. Hasonló elven működik a Presto
Contactless Dining Kit-je is.

Ez ma
a helyzet

Last minute ma a nyerő
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Az idei nyáron nem az érdekli a vendéget, hogy mi lesz egy
hónap múlva a pihenésre kinézett helyen, hanem az, mi lesz ott
a következő hétvégén, és ha egy mód van rá, utazása előtt egykét nappal foglalja be a szállását, mondja az eddigi tapasztalatok
alapján Szigetvári József, a legnagyobb hazai szállásfoglaló portál,
a Szallas.hu Csoport vezérigazgatója.

Ez ma
a helyzet

Szigetvári József
• 2011-től a Szallas.hu ügyvezetője
• 2018-tól a Zrt. átalakulás kezdetétől
a cég vezérigazgatója

Addig is, azaz az indulás kezdetéig, információhalmazt gyűjt az adott helyről a vendég.
Milyen ott az étkezési lehetőség? Használható-e a medence, van-e más fürdési lehetőség? Milyen programok várják a közelben?
A masszázs és egyéb rekreációs szolgáltatások
ebben a postcovidos időszakban nem szerepelnek nála fő helyen, annál inkább érdekli
a vendéget szállása foglalásának biztonsága.
Mennyire rugalmas a vendéglátó: lemondható-e a foglalás akár az utolsó pillanatban is?
A szobák takarítása, a higiénia betartása,
a megfelelő fertőtlenítés, maszkok, kesztyűk
használata szintén érdekli a vendégkört –
azonban csakis a foglalás előtt, ha már útnak indul, akkor nem ezzel szeretne törődni,
hanem kikapcsolódni, regenerálódni kíván.
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Szintén előre tudakozódik ma a vendég arról,
tőle mit vár el az adott szálláshely? Például
összetolhatja-e adott esetben az asztalokat

az étteremben, ha nagyobb a társasága? Mit
várnak el tőle a távolságtartás betartásának
érdekében?
Azt is kiemeli a szakértő, nagyon hektikusak
lettek mostanában a foglalások. Vagyis az előre lefoglalt szálláshelyre nem biztos, hogy
valóban megérkezik a vendég. Sok mindentől – elsősorban a covid-helyzet alakulásától,
időjárástól – függ, hogy valóban becsekkol-e
oda, ahol előre foglalt szobát.
Ami viszont örvendetes, szemmel láthatóan
megugrott a főszezon időszakára a foglalások
száma. A covid miatti lezárások utáni június
közepétől lévő két hét nagyon jól zárt mindenütt: a májusi nulla indulóalapot követően
csupán 40 százalékkal maradtak el az idei
adatok a tavalyi számokhoz képest. A júliusról
pedig már most elmondható, hogy a tavalyi
szint felett várható a foglalások száma. Ahogy
az augusztus is szépen teljesít.
A külföldről érkezők számának alakulása hasonló a hazai vendégköréhez: szintén nagyon
hektikus. Elsősorban cseh, román és lengyel
beutazókra számíthatunk idén, és bár ös�szeségében belföldi foglalásokkal együtt 30

százalékkal magasabb a beérkező foglalások
száma, mint az elmúlt évben, viszont a leutazott, vagyis megvalósult utazások száma
jóval kevesebb lesz, mint várható korábban,
figyelmeztet a szakértő. Hiszen, teszi hozzá, ne
feledjük, milyen szépen alakultak idén évkezdetkor az adatok, viszont március 13-val szinte
egy nap alatt lenullázódott a hazai szálláshelyeken a vendégek száma, és a bizonytalanság miatt most is sokkal nagyobb arányú lesz
a nem megérkező vendégek száma.
Szigetvári József azt mondja, mivel ő nem virológus, azt nem tudja megjósolni, hogy lesz-e
a járványnak második hulláma, de most inkább a pozitív jövőben hisz.
Azonban már 2018-ban egy előadásában figyelmeztette a jelenlévőket, hogy óriási gazdasági válság közeleg, amelynek romboló hatása a világban szinte felmérhetetlen lesz. És,
mondta akkor, emiatt a turizmus iparágban
tevékenykedőknek mind cash, mind pedig
brandépítés terén előre fel kell készülniük.
Aki megfogadta akkor a figyelmeztetést, ma
sokkal könnyebb helyzetben van, mint aki
figyelmen kívül hagyta a konkrét tényeken
alapuló szakértői intést.

Barbecue
a könyvtárból
A finn könyvtárak nem csupán olvasnivalót, hanem számos
használati tárgyat kínálnak már régóta kölcsönzésre,
a varrógéptől a társasjátékokon át a hangszerekig.
A lezárások idején barbecue-készülékekkel bővült
a kínálatuk az Atria, Skandinávia egyik legnagyobb
élelmiszercégének köszönhetően, amely nem csupán az
eszközöket szállítja, de a finn konyha tradicionálisfogásait
is népszerűsíti az akcióval.
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