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A Cserhát-völgy Fogadó egy 3259 m2-es ingatlanon működik Alsótoldon a 147/2 helyrajzi 
számon. A fejlesztést megelőzően az épület 7 db kétágyas szobával és 1 db kétágyas 
apartmannal, továbbá 80 fő befogadására alkalmas, bárpulttal kiegészített étteremmel és 
konyhával működött.  
 
A Kisfaludy panziófejlesztési projekt koncepciója a meglévő adottságokra, elsősorban a 
jelenlegi célcsoportra épült a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számának növelése 
érdekében. Az új szolgáltatások kiválasztásánál a térség természeti, kulturális adottságai, a 
vendégek igényei, visszajelzései, a működés során felmerül hiányosságok, a modernizálás 
kényszere és a költségek csökkentése szolgált alapul. A projekt megvalósításának közvetlen és 
rövid távú célja a panzió szolgáltatásainak és kapacitásának bővítésével a vendégéjszakák 
számának növelése, a szezonalitás csökkentése, a Fogadó modernizálása, a későbbi fejlesztési 
lehetőségek megalapozása. Hosszú távú cél egy állandó és visszatérő vendégkörrel rendelkező 
szálláshely kialakítása, amely a vendégek visszajelzését és igényeit figyelembe véve alakítja 
szolgáltatásait.  
 
Támogatott projekt tartalmának rövid bemutatása:  
 A panzió kapacitásbővítése keretében kétszintes épületszárny épült, melynek földszintjén 2 

új, 4 férőhelyes fürdőszobás szoba, emeletén 20 személy fogadására alkalmas konferencia 
terem került kialakításra. 

 Az új épületszárny földszintjén 35 m2-es wellness részleg kapott helyet, jakuzzi 
beszereléssel. 

 A beruházás keretében az emeleti konferenciaterem és az új szobák berendezési tárgyainak 
részleges beszerzése, természetjáráshoz és a kerékpáros szolgáltatás bevezetéséhez 
kapcsolódó eszközbeszerzés (túrabot készletek, kerékpárok), valamint a szálláshely 
kötelező szolgáltatásaihoz kapcsolódó eszközbeszerzés (recepciós pult, központi széf) 
valósult meg. 



 A fejlesztés keretében 4 db új parkoló épült, amelyből kettő akadálymentes parkolóként 
funkcionál. 

 A fenntartási költségek csökkentése érdekében az épület új kondenzációs kazánt kapott, 
valamint napelemes rendszer került kiépítésre.  

 „A Cserhát-völgy Fogadó szolgáltatásfejlesztése” projekttel megvalósultak a 3* panzió 
minősítés szerinti működési feltételek a szálláshelyen.  

 
Támogatott projekt befejezési dátuma: 2021. május 31. 
 
 

„A támogatott projekt a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Program keretében 
valósul meg” 

 
 

 
 


