
A miskolctapolcai Calimbra Wellness és Konferenciahotel 

A szálloda a miskolctapolcai üdülőterületen, a természeti szépségekben bővelkedő Hejő patak 

völgyében fekszik.  

A terület nevezetessége között a legjelentősebb a Barlangfürdő, ami egyedülálló Európában. 

Fő vonzerejét a természetes barlangban feltörő, 31,5 ºC-os termálvíz adja, melynek köszönhetően a 

barlangi járatok sajátos mikroklimatikus adottságokkal is rendelkeznek. 2002. júliusában az 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi és Győgyfürdőügyi Főigazgatósága a fürdőt 

gyógyfürdővé nyilvánította és a gyógyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta. Az 

üdülőterület védett természeti értékek közé tartozik Miskolctapolca parkrendszere, a Szatmári 

Király Pál utcai mocsárciprus, valamint a miskolctapolcai régi felhagyott mészkőbánya. Továbbá 

különleges természet-megőrzési terület a Miskolctapolcai Tatárárok. Miskolctapolca további 

attrakciói a Bobpálya, a Csónakázó tó, a Kalandtúra-park és a Sziklakápolna. A terület által kínált 

lehetőségek egyre több vendéget vonzanak, ami a szálláshelyek létrehozásának lehetőségét és 

igényét teremti meg. 

A szintén Miskolctapolcán elhelyezkedő, a korábbi SZOT-üdülő átalakításával létrehozott 

Kikelet Club Hotel tulajdonosai (Ostorházi Imre és családja) 12 éves szállodai tapasztalatuk alapján 

2008-ban úgy döntöttek, hogy megvásárolják, felújítják és szállodává alakítják át az egykori PM 

üdülőből létrehozott Pelikán Klub Hotelt. Ehhez az Európai Unió által kiírt ÉMOP pályázati forrás 

felhasználására sikeres pályázatot nyújtottak be. A 40%-os támogatási intenzitással megvalósult, 

1,3 milliárd forint összes beruházási értékű fejlesztés eredményeképpen 2012. január 23-án 

Calimera néven nyitották meg a mediterrán stílusú wellness- és konferencia hotelt, amely bár még 

nem rendelkezik a Hotelstars Union minősítésével, de a négycsillagos szállodai kritériumoknak 

megfelel.   

A szálloda lineáris szervezeti struktúrával működik, az alá-fölérendeltségi viszonyok 

egyértelműek. 

 

Tulajdonosok

Back Office

Marketinges

Főkönyvelő

Front Office

Front Office 
Manager

Recepciósok

Étterem

Főpincér

Felszolgálók

Wellness részleg 
dolgozói

Konyha

Konyhafőnök

Szakácsok

Kézilányok

Housekeepin
g

Houskeeping 
Manager

Szobalányok

Gondnok

Karbantartó



Miskolcon e kategóriában a piaci verseny nem túl erős, a tulajdonosok mégis az első 

pillanattól kezdve tisztában vannak azzal, hogy napjainkban csak a turizmus piacának megatrendjeit 

figyelembe vevő és az azokhoz folyamatosan alkalmazkodó, magas minőségű szolgáltatásokkal 

lehet az egyre erősödő versenyben helytállni. Ezek figyelembevételével alakították ki a szálloda 

szolgáltatáskínálatát és árait és ennek érdekében tartják fontosnak a vendégek elégedettségének, 

továbbá a versenytársak tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérését. 

Miskolc szálláshely kínálatának alakulása 2000 és 2012 között 

Mutatók  2000 2005 2007 2009 2010 2011 2012 

Szálláshelyek 

kapacitása 

(férőhely) 

Magánszálláshelyek n.a. 812 840 946 998 880 947 

Kereskedelmi 

szálláshelyek 
6.294 4.226 4.845 4.375 4.715 5.750 6.100 

Szálláshelyek 

összetétele 

(egység) 

Szállodák összesen 

(db) 
11 14 13 17 19 21 20 

1* 1 2 2 1 2 0 0 

2* 4 3 2 2 1 2 2 

3* 5 7 7 12 13 14 13 

4* 1 2 2 2 3 2 3 

Panziók (db) 30 30 27 22 19 15 17 

Üdülőházak (db) 6 4 4 4 4 5 5 

Turistaszállók (db) 3 3 5 4 4 0 0 

Ifjúsági szállók (db) 0 0 0 0 0 0 0 

Kemping (db) 3 4 2 1 1 1 2 

Forrás: KSH adatai alapján 

Szállodák Miskolctapolcán 

Hotel neve kategória Szoba/férőhely Szolgáltatások 
2 ágyas szobaár 

(főszezonban, Ft) 

Hotel Kitty *** 25/50 

saját parkoló, étterem, bár, 

konferenciaterem, wellness 

szolgáltatások 

19.500 

Bástya Hotel *** 31/60 

saját parkoló, étterem, bár, 

konferenciaterem, wellness 

szolgáltatások 

21.800 

Kikelet Club Hotel *** 21/60 

saját parkoló, étterem,  

konferenciaterem, wellness 

szolgáltatások  

18.900 

Alfa Hotel ***superior 16/51 

saját parkoló, étterem,  

konferenciaterem, wellness 

szolgáltatások 

19.900 

Hotel Kolibri *** 11/25 
saját parkoló, étterem,  

Masszázs 
15.700 

Fortuna Hotel *** 18/44 
saját parkoló, étterem,  

Masszázs 
16.000 

Park Hotel *** 66/180 

Saját parkoló, étterem, 

Teniszpálya, konferenciaterem 

wellness szolgáltatások 

13.400 

Hotel Anna*** 15/36 

saját parkoló, étterem, bár, 

konferenciaterem, wellness 

szolgáltatások 

17.800 

Forrás: a táblázatban szereplő szállodák honlapjai alapján 

 



1. A Calimbra Wellness és Konferenciahotel szolgáltatásai 

A Calimbra Hotelben 52 szoba található (1. táblázat). A szobák fele a szálloda kertjében található 

külső medencére és a Bükk hegyvonulataira néz, míg másik fele utcafronti elhelyezésű. Valamennyi 

szoba légkondicionálóval felszerelt, fürdőszobás, telefonnal, LCD kijelzős televízióval, 

hűtőszekrénnyel és széffel, továbbá vezeték nélküli internettel rendelkezik. 

A kétágyas superior szobák keleti fekvésűek, erkéllyel nem rendelkeznek. A luxus superior 

szobák különlegessége a pezsgőfürdő, míg a családi superior szobákban és a de lux apartmantokban 

két fürdőszoba áll a vendégek rendelkezésére. Az exkluzív apartmanok max. 6 fő kényelmes 

elhelyezésére alkalmasak, két szinten három szobával rendelkeznek. 

A Calimbra Wellness és Konferenciahotel szobái 

Szobatípusok 

Szobák / 

férőhelyek 

száma 

Szoba 

alapterülete 

(m2) 

Árak főszezonban (Ft/fő/éj) 

egyágyas 

elhelyezés 

kétágyas 

elhelyezés 

Superior szoba 18 / 36 25 18.000 18.000 

Családi superior szoba 24 / 66 50 22.800 22.800 

Luxus superior szoba 2 / 4 45 35.400 35.400 

De lux apartman  6 / 24 70 27.600 27.600 

Exkluzív apartman 2 / 11 85 32.400 32.400 

Megjegyzés: a napi szobaár tartalmazza az: ÁFA-t, félpanziót (svédasztalos reggeli + egy főétkezés), wellness 

részleg használatát, parkolót 

 

A wellness részlegen egy 25 m2-es élménymedence (35 ºC) és egy 50 m2-es úszómedence (28 ºC) 

található. A 70 m2-es szabadtéri úszómedencét (25-30 ºC, időjárástól függő) és napozóteraszt 

idényjelleggel (májustól szeptemberig) használhatják a vendégek. A medencetér mellett található 

szaunaparkban 2 db finn szauna, 1 db fényterápiás infraszauna, 1 db gőzkabin, 1 db jégkása kút és 1 

db dézsazuhany áll a vendégek rendelkezésére. Hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) 

szauna szeánszokat tartanak, Szintén a medencetér mellett került kialakításra a csendes wellness 

részleg a kondi-teremmel, masszázsszobákkal, szoláriummal és sókamrával.  

A Calimbra Étterem a szállóvendégek számára félpanziós ellátást (bőséges svédasztalos 

reggelit és vacsorát) nyújt, ezen felül a’la carte étkezési lehetőséget is biztosít. Az étlap 

összeállításkor a nemzetközi és hazai ételek kínálata mellett gondot fordítottak az egészséges 

étkezésre, továbbá a speciális étrend kínálatra is.  

Az étterem mobil falak segítségével szekcionálható, egyidejű befogadó kapacitása 130 fő, esküvők, 

születésnapi rendezvények, gálavacsorák, és üzleti rendezvények megrendezésére is alkalmas. 

Külső teraszáról szép kilátás nyílik a medencére, illetve a Bükk hegységre. Esküvők szervezését és 

teljes lebonyolítását teljes is vállalják.  

A vendéglátó szolgáltatások között kell megemlíteni a hotel bárját, ahol a meleg, alkoholos és 

alkoholmentes italkínálat mellett szendvicsek fogyasztására is lehetőség van. 



A kisebb konferenciák, kiállítások, workshopok megszervezésére 2 db, 100 és 130 fő 

befogadására alkalmas, a mai kor igényeinek megfelelő technikai felszereltségü konferenciaterem 

áll rendelkezésre 

A szálloda mellett egy 66 db gépkocsi biztonságos elhelyezését lehetővé tevő, kamerával 

megfigyelt parkolóhely található, amelyet a szálloda vendégei díjtalanul vehetnek igénybe. 

2. A szálloda vendégforgalma 

A 2012. január 23.-ai nyitást követően a három hetes próbaüzem ideje alatt a szálloda 

szobafoglaltsága 23,21% volt, de márciustól már folyamatos emelkedés volt tapasztalható. 2012-

ben 55,75%-os átlagos havi szobakapacitás kihasználtságot értek el, ami a hazai 4 csillagos 

szállodák átlagos kihasználtságát (54,9%) kevéssel meghaladta. 2013. év első félévében az előző 

évvel megegyező kihasználtsági mutatóval üzemelte a hotel, ám 2013 augusztusában elérte az 

eddigi működési idejének legmagasabb foglaltsági mutatóját (87 %).   

A szálloda vendégkörét egyrészt a főleg hétköznap érkező üzletemberek adják, míg a 

hétvégeken elsősorban kikapcsolódásra, pihenésre vágyó családok és párok töltik a hotelt. A 

vendégek átlagos tartózkodási ideje 2-3 nap, jelentős részük (közel 90%) belföldről (40%-uk a 

fővárosból) érkezik. A külföldi küldőpiacok között a legnagyobb részarányt Szlovákia (25%) és 

Románia (17%) képviseli (1.ábra) A német vendégek főleg a miskolci telephelyű Robert Bosch Kft. 

corporate szerződés alapján, illetve a cég által szervezett konferenciákra érkező vendégei.  

A Calimbra Wellness és Konferenciahotel fő küldőpiacai 

 

Forrás: Calimbra Hotel adatai alapján, saját szerkesztés 

A szálloda – bár a szolgáltatáskínálat kialakításakor erre igyekeztek figyelemmel lenni - küzd a 

turisztikai szolgáltatások egyik legnagyobb problémájával a szezonalitással. 
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3. Vendégelégedettség 

A vendégek elégedettségének mérését a szálloda kérdőívek segítségével folyamatosan méri. 

Legutóbbi felmérésük eredményeit mutatja az alábbi táblázat: 

Értékelési szempont 
Érték 

(200 válasz átlaga) 

Megközelíthetőség 4,23 

Parkolási lehetőség 4,50 

A szálloda miliője, hangulata 4,65 

A bejelentkezés gyorsasága 4,47 

A recepción dolgozó munkatársak figyelmessége, kedvessége 4,50 

A szobák hangulata 4,35 

A szobák tisztasága 4,60 

A szobák felszereltsége 4,40 

A félpanziós ellátás minősége 4,36 

Az étterem étel-ital választéka 4,45 

Az étteremben dolgozó munkatársak figyelmessége, kedvessége 4,50 

A kiszolgálás gyorsasága 4,40 

A wellness részleg szolgáltatáskínálata 4,21 

A wellness részleg tisztasága 4,50 

A wellnessben dolgozó munkatársak figyelmessége, kedvessége 4,70 

A szálloda árszínvonala 4,16 
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Alapkérdések 

1. Melyek azok a turisztikai megatrendek, amelyeket a Calimbra Wellness és Konferenciahotelnek feltétlenül 

figyelembe kell vennie piaci tevékenysége tervezése, kialakítása során? Vonja le a tanulságokat, 

következtetéseket a vállalkozás számára! 

2. Milyen természeti és kulturális erőforrásokat hasznosít a Calimbra Wellness és Konferenciahotel? Foglalja 

össze a természeti és kulturális erőforrások szerepét, jelentőségét, s a további turisztikai hasznosítás 

lehetőségeit! 

3. Értékelje a szállodára vonatkozó megkérdezés, elégedettségvizsgálat eredményeit! Milyen következtetéseket 

vonna le, milyen változtatásokat, fejlesztéseket javasolna annak érdekében a hotel tulajdonosának, hogy a 

szálloda Miskolctapolca legjobb szálláshelye lehessen? Elegendőnek tartja a rendelkezésre álló információkat 

a fejlesztési elképzelések megalapozására? 

4. A Calimbra Wellness és Konferenciahotel -  a szálláshely jellegéből adódóan - többféle célcsoportot is 

kiszolgál. Mutassa be azokat a követelményeket, amelyekre a hotelnek – az egyes célcsoportok eltérő 

fogyasztói igényei és szokásai miatt – mindenképpen figyelemmel kell lenni.  

5. A fejlődés egyik lehetséges iránya csomagajánlatok kidolgozása lehet. Állítson össze tetszőleges, célszerű 

csomagajánlatokat a Calimbra Wellness és Konferenciahotel számára! Ismertesse az utazási csomagok 

összeállításának szabályait, folyamatát, és készítse el a csomag kalkulációját is! 

6. Ismertesse a szálláshelyek csoportosítását és a minőségi követelményeket a szálloda – panzió – 

magánszálláshely kategóriában! Az esettanulmányból megismert információk alapján értékelje, milyen 

kategóriában működik a Calimbra Wellness és Konferenciahotel? A szálloda milyen humán erőforrás stratégiát 

folytathat? 

7. Ismertesse a szálláshelyek piacán leggyakrabban alkalmazott minőség menedzsment rendszereket, azok 

elemeit! Milyen minőség menedzsment rendszer alkalmazását javasolná a Calimbra Wellness és 

Konferenciahotel tulajdonosának? Válaszát indokolja! 

8. Milyen módszereket ismer egy szálláshely ismertsége és imázsa vizsgálatára? Értékelje e szempontokból a 

szállodát. Milyen megoldásokat javasolna a szálloda számára az értékesítési- és a kommunikációs tevékenység 

hatékonyabbá tétele érdekében! 

9. Az esettanulmányból kiderült, hogy a szálloda Európai Uniós pályázati forrásbevonással épült. Ismertesse a 

szálloda-beruházások folyamatát. Külön térjen ki a finanszírozás kérdéseire, különösen a napjainkban 

bevonható Uniós és hazai forrásokra. Melyek egy szálláshely fejlesztés közvetlen és közvetett hatásai? 

10. Tervezze meg egy szilveszteri vacsora menüjét, indokolja javaslatát! Készítsen hozzávetőleges kalkulációt 

(nyersanyagérték, eladási ár – Ft/fő, magyarországi árakon)! 

 

Desztinációmenedzsment szakirány 

1. Ön, mint a Calimbra Wellness és Konferenciahotel tulajdonosa helyi TDM szervezet kialakítását 

kezdeményezi. Melyek lesznek a létrejövő HTDM szervezet legfontosabb tulajdonságai, szakmai, operatív 

feladatai? 

2. Győzze meg a (kis)térségben működő vállalkozásokat és az önkormányzatokat a TDM szervezethez való 

csatlakozás előnyeiről és lehetőségeiről, egyúttal hívja fel a figyelmüket azokra a sarkalatos kérdésekre, 

amelyekre figyelemmel kell lenni egy térségi TDM szervezet alapítása, működtetése során! 

3. Milyen lépések mentén alakítaná ki a térség, mint desztináció marketing tervét, programját? Melyen 

tényezőkre építene a térségi márkát, tegyen kiinduló javaslatokat a márkaépítésre vonatkozóan! 

4. Milyen belső desztináció-marketing célokat fogalmazna meg, s milyen eszközökkel valósítaná meg azokat! 

5. Milyen funkciók, milyen tartalomak jellemezzék a desztináció internetes portálját, honlapját! Indokolja 

véleményét! Hogyan kapcsolódjon hozzá a Calimbra Hotel?  

 

Kulturális turizmus szakirány 

 

1. Gyűjtse össze a Calimbra Wellness és Konferenciahotel térsége kulturális turisztikai kínálatának legfontosabb 

elemeit és értékelje azokat! 

2. Milyen lehetőségeket lát a kulturális turizmus kínálatának, versenyképességének növelésére? Vázoljon egy 

kulturális turizmus területi fejlesztési javaslatot! 

3. Készítsen javaslatot a szálloda számára egy szilveszteri bálra. Ismertesse a bál rendezvény tervét, programját, a 

forgatókönyvét! Foglalja össze a rendezvényszervezés feladatait a tanult fázisok szerint! 

4. Milyen javaslatai lennének a szálloda tulajdonosai, illetve a rendezvény szervezői számára a 

programszervezési, animációs lehetőségek kihasználására? 

5. A Calimbra Wellness és Konferenciahotelt népszerűsíteni szeretné a tulajdonosa a budapesti Utazás 

kiállításon. Milyen tipusú megjelenést javasol a szálloda számára? Melyek a kiállítás-szervezés, a kiállításon 

való részvétel fő feladatai egy kiállító számára? 

 


