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Elkészült az ötcsillagos szentesi hotel
látványterve
SZŐCS CSABA
2008.11.27. 16:00

Szentes - Elkészült az ötcsillagos szentesi Petıfi Szálló látványterve. A patinás
épület felújítását a beruházó Pendola Kft. az év elején kezdte. A munka pedig a
tél beálltával sem szünetel: jelenleg tereprendezés és a pinceszint feltárása
folyik.
Bár csak 2011 karácsonyára fejezıdik be a szentesi
Petıfi Szálló felújítása, a www.petofiszallo.hu
internetcímen már bárki megcsodálhatja, a munka
végeztével milyen képet mutat majd a Komor Marcell
tervezte hatalmas épület. A speciális számítógépes
program segítségével készült látványterv között
találunk külsı és belsı képeket, de akad felülnézeti
ábrázolás is.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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Mint arról korábban beszámoltunk, a beruházó PendolaMilyen a legutóbbi hírlevél?
cégcsoport szakemberei az elmúlt hónapokban
visszabontották a Petıfi Szálló egykor szebb napokat
látott épületét az eredeti formájára. Eltőntek az 1960-as években toldott
épületrészek.

A szállóhoz tervezett átriumot természetes fény árasztja el a látványterven.
Látványterv

A régió egyetlen ötcsillagosra tervezett hoteljében 49 lakosztályt alakítanak ki,
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amelyek között elnöki szobát is találunk majd. Régi pompájában állítják helyre a
színháztermet, ahová úgy jutnak majd el a vendégek, hogy ki sem teszik a lábukat az
épületbıl. A kényelmi, kulturális szolgáltatások mellett lesz sportlıtér, tekepálya,
mélygarázs, vadászterem és törökfürdı is. A felújítás a számítások szerint
négymilliárd forintba kerül. A beruházás lebonyolítására, a hotel üzemeltetésére az
önkormányzat és a befektetı közös céget hozott létre. Közös lesz a haszon is, igaz,
eltérı arányban.
– A felújítással az ütemtervnek megfelelıen haladunk, a munka pedig a téli
hónapokban sem szünetel majd – mondta Zsohár Árpád, a fıvárosi székhelyő Pendola
Kft. ügyvezetıje.

Ötcsillagos szálloda ötcsillagos külsıvel. Az elegáns épület látványterve.
Látványterv

A fıépülethez nem tartozó építmények bontása után most a tereprendezés, illetve a
pinceszint gépészeti munkái zajlanak. A posta melletti parkolót pedig lezárta a
tulajdonos cégcsoport, ez a rész ugyanis a Petıfihez tartozó magánterület. A
szakembereknek nem kell félniük a hidegtıl, a pincét főtik, így munka közben végig
biztosított a barátságosnak mondható plusz 17–18 Celsius-fok. A tervek szerint a
pinceszinttel február közepére végeznek, ezután következik az elsı emelet
renoválása, és így haladnak majd felfelé.
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