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Hercegkisasszony 
Hotel - Wellness & garden Mezőtúron

Klasszicizmuson
át a kortárs designig

A designra nyitott kozmopolita megrendelő és a színeket mesterien használó,  

a részletekre végsőkig odafigyelő tervező együttműködéséből született meg  

a mezőtúri Hercegkisasszony Hotel - Wellness & Garden. Az elegáns, vidéki, főúri 

hangulat harmonizál a letisztult formákkal, modern vonalvezetéssel  

és a kortárs formatervezés ikonikus darabjaival.

Szöveg
Építész

Belsőépítészet
Fotó

Mező Viola

Sárai róbert

loVaS CeCília

DaraboS GyörGy

A 
régóta üresen álló műemléképület 
átalakítását 2013-ban kezdték ter-
vezni. Az építészeti munkáért Sárai 
Róbert, a belsőépítészeti megoldá-

sokért Lovas Cecília felelt. A holt-kőrös parti 
birtokon álló eredeti főépületet az 1930-as 
években Habsburg Albrecht főherceg felesé-
ge, Lelbach Irén emeltette. Az U alaprajzú, 

klasszicizáló épületet 1945-ben államosították, 
az 1990-es években került újra magántulajdon-
ba. Ekkor rendezvényhelyszínnek és szállás-
helynek alakították át, valamint a birtokhoz ke- 
rült az istálló épülete is.

A 2013-as átépítéssel a hotel teljesen új, 
letisztult, modern stílust kapott. A főépület  
és az istálló mellé két új épületet emeltek, egy  

A szobák stílusát a vadászati szezon, az évszakváltások inspirálták
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Harmonikus színpaletta, modern berendezés

 Régi érték - új design: a merész vonalvezetésű pult kontrasztot képez az eredeti fenyő részletekkel

Finom, rusztikus belső tér és skandináv stílusjegyek jellemzik  
a volt istállóból kialakított apartmanokat

A melléképület falairól az istálló  
„régi lakói” üdvözlik az újakat
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gazdasági és egy wellness blokkot. Ez utóbbi 
terét a falakon végigfutó szalagablak nyitja meg 
az épület mellett lomhán kanyargó Holt-Kőrös 
partjára. A belső tér dekorációját így az állan-
dóan változó természet adja, melyet a légies, 
világos belső kialakítás hagy érvényesülni.  
A főépület és az istálló átalakításakor a terve-
zőket az eredeti funkció inspirálta. Míg a főépü-
letben megmaradt az elegáns, vidéki, főúri han-
gulat, addig a melléképület sokkal rusztikusabb, 
skandináv jellegű arculatot kapott. A cél az volt, 
hogy a házak karakterét meghatározó eredeti, 
értékes részletekhez harmonikusan kapcso-
lódjanak a kortárs megoldások.

A főépületben megtartották a karakteres fa 
nyílászárókat, így az étterembe nyíló dupla 
üvegajtó is a régi fenyőfából készült ajtóke-
retbe került. Ennek ellenpontjaként a recep-
ciós pult merész, geometrikus formát nyert. 
Ugyanez a kettősség jellemző az étterem kiala-
kítására is. A meleg, naturális színpalettát 
ezüstös-szürkés falak és világos, mészkőha-
tású aljzat egészíti ki. Könnyen megfér egy-
más mellett a klasszikus tálaló szekrény és  
a Szöllőssy Barbara öntött betonlapjaival bur-
kolt, minimalista kandalló, mely kifejezetten 
a hotel számára készült. 

A főépületben hét, különböző berendezésű 
szoba kapott helyet, melyek az ágytámla 
mögött található festménynyomatoktól és a kü- 
lönböző színektől kapnak egyedi karaktert.  
A színpaletta és a képek témája hol az őszi er- 
dőt, hol pedig a tavaszi virágmezőt vagy épp 
a vadászatok hangulatát idézik. Mélyzöldek és 
lilák, dohánybarna fal és rezes kiegészítők; 
tapintásra, érintésre invitáló textúrák gondos-
kodnak a boutique hotel hangulatról.

A főépülettel szemben található melléképü-
let egykor istálló volt. Az üde, északias hangu-
latú fogadóhelyiségben a fehér falakról hatal-
mas, rajzolt lovak üdvözlik a vendégeket, 
dinamikus vonalvezetésük a tanulmányrajzok 
stílusát idézi. Ebben az épületben 10 apartmant 
alakítottak ki, melyek könnyedebb, fiatalos, 
rusztikus designt kaptak. Az apartmanokhoz 
tartozó konyha metrócsempéivel bisztró han-
gulatot ad. A kétféle szállástípus, vagyis a gaz-
dagabban díszített szobák és a légiesebb beren-
dezésű apartmanok így különböző vendégkör 
kiszolgálásra alkalmasak.

A manapság divatos kastélyhotel felújítások 
alkalmával a belső terek sokszor a letűnt idők 
divatját próbálják újrateremteni. A stílbúto-
rok, túldíszített terek kiüresedetté, jellegte-
lenné válnak, mert csupán árnyai egy letűnt 
kornak. A Hercegkisasszony esetében azon-
ban a tervezők kiegyensúlyozott összhangra 
törekedtek. Megőrizve az eredeti részleteket,  
a régi értékeket: az épület nem renovált üres 
váz, hanem a kortárs design értékes kereté-
vé vált, olyanná, ami a mai vendégek számá-
ra mindenképpen befogadható.

A wellness modern vonalú tere
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