
Rekollekció és megújulás – ebben a két szóban lehetne 
összefoglalni, ami az itt kikapcsolódókkal történik.
Újra összeszedetté válunk, testünk és lelkünk energiái 
feltöltődnek, szeretetkapcsolataink felfrissülnek. 
Ez a Kolping Hotelben töltött vakációk legnagyobb 
ajándéka, mert itt az épület minden eleme, minden 
berendezése és minden dolgozója a családok 
kényelmét szolgálja. Huszonegy év tapasztalata áll 
rendelkezésükre, óriási szellemi tőke halmozódott itt 
fel családbarát témákban!

Képtelenség felsorolni minden szolgáltatást, ami 
a családok önfeledt pihenését segíti, de kiragadok 
néhányat, amelyek engem különösen elkápráztattak, 
a szobák, sőt, meg is hatottak: a szobák a gyerekek 
számának és életkorának megfelelően berendezve 
várják az érkezőket (nem pótágyakkal, mint sok más 
szállodában!); minden létező felszerelést megtalálunk 
itt a kicsik kényelme érdekében a kiságyat bélelő 
fejvédőtől a pelenkásvödörig; az étteremben két-
háromféle méretű etetőszéket lehet használni 
minden asztalnál; a pincérek sok munkájuk közepette 
is ügyelnek a lábuk körül futkosó kisgyerekekre; 
a családos élményfürdőben babaúszásra is alkalmas 
krómmedence van, amely a csempézett medencéknél 
higiénikusabb megoldás; bölcsőde, óvoda működik 
képzett óvodapedagógusokkal és animátorokkal; 
a hatalmas park területén mindenféle sportolásra 
és játékra lehetőség nyílik. A nagyszülők is szívesen 

hozzák ide unokáikat vakációzni, mert hatalmas 
segítséget kapnak a gyerekek foglalkoztatásához.

A gyerekbarát figyelmességek tárháza ez a szálloda. 
A Kolping Hotel huszonegy éve folyamatos építkezéssel, 
a szolgáltatások és programok állandó tökéletesítésével 
telt. Maga az épületegyüttes igazi műalkotás: a dimbes-
dombos tájba simuló, zárt folyosókkal összekötött 
épületek, az önálló családi házra emlékeztető ökoházak, 
az elképesztően kreatív belső dekorációk.

A belsőépítészeti megoldások a kreativitás és 
a gyerekszeretet „magasiskolái”.
Minden házban a folyosók belső dekorációja egy 
adott témát követ (pl. víz, erdő, közlekedés), a falak 
borítása és tanító játékai szinte vonzzák a gyerekeket: 
„tapogass, húzogass meg, csimpaszkodj belém!”, az épület 
zegzugaiban lépten-nyomon hempergők, hinták, 
rejtett érdekességek. Az ebédlőben kerek, forgatható 
törzsasztal várja a gyerekeket, ahol időnként maga a séf 
tálal nekik, így még a válogatós gyerekek is megeszik 
az eléjük tett ételt, akkora élmény ez számukra. A reggeli 
és a vacsora terülj-asztalkámja a legváltozatosabb, 
többfogásos étkezés lehetőséget nyújtja – a különféle 
ételallergiával küzdők számára is, és még a magamfajta 
koffeinmenteskávé-fogyasztók is találnak a reggeli 
kínálatban ízlésüknek megfelelőt.
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A Kolping Hotel kiváló üdülési lehetőség azoknak 
az egyedülállóknak is, akik szeretik a gyerekeket. 
Lehetőség nyílik a csöndes, pihentető, egyéni 
elvonulásra is, és hévízi gyógyvizes fürdő- és 
úszómedence várja csak a felnőtteket. A wellness-
részleg a test kényeztetésének és gyógyhatású 
kezeléseinek helyszíne, a csoportos tornafoglalkozások 
és az edzőterem pedig a keményebb fitten tartás 
lehetőségét kínálják. Az én fantáziámat különösen 
a páros masszázs érzékekre ható, bensőséges 
hangulatú szobája ragadta meg. A hotel dolgozóinak 
nem titkolt szándéka, hogy segítse a párok 
szeretetkapcsolatának elmélyítését, a szerelem 
ébresztgetését: ezt szolgálják a szobák kialakításai, 
az ágyak feletti tapéták ízléses virágmintái, 
a mennyezeten körbefutó szerelmes idézetek, 
a zuhanyzók hangulatfényei. 

A felnőttek szellemi igényeit szolgálják ki 
a konferenciatermek, és a hotel egyedi különlegessége 
a kápolna is, az istentiszteletek és kulturális 
rendezvények helyszíne, ahol keresztelő is volt már. 
Adolph Kolping, a mozgalom alapítójának törekvése 
az alsópáhoki hotel szellemiségét is áthatja: amilyenek 
a családok, olyan lesz a társadalom, tehát a családok 
jóllétét kell segíteni – szép élmények megélésével, 
az egymásra és önmagukra fordított minőségi idővel – 
a társadalom minden szintjén. 

„Apró dolgokon múlik a boldogság” – tartja a mondás,  
és ez itt is maximálisan igaz.
Sok-sok apró figyelmesség, kényelmi szolgáltatás, 
szépség és finomság adódik össze, míg végül mindezek-
ből kialakul az a Kolping-életérzés, ami miatt gyerekek, 
szülők, nagyszülők, egyedülállók, közösségek döntenek 
úgy évről évre, hogy érdemes ide visszatérni.   (x)
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