Levendula Ház Látogatóközpont - Tihany
A Levendula Ház Látogatóközpont – a Bakony-Balaton Geopark keleti kapuja című,
KDOP-2.1.1/D-2f-2009-0006 azonosító számú beruházás.

A Tihanyi-félsziget nemcsak hazánkban, hanem Európában is egyedülálló természeti
adottságú, terület, itt létesült az ország első tájvédelmi körzete 1952-ben, mely ma a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park része. A félsziget nyugati része 2003. július 1. óta
Európa Diplomával kitüntetett terület. Az Európa Diploma ajánlásai között szerepel a
látogatóközpont létesítése.
Tihany kiemelkedő természeti és kultúrtörténeti értékei révén a régió és az ország
egyik leglátogatottabb települése, igen jelentős a rév miatti átmenő-forgalom is. A
turisták többnyire rövid időt, mindössze néhány órát töltenek a településen, s ennek
fő oka az elégtelen programkínálat. A település igen jelentős látogatottsága, az erre
épülő bemutatóhely ugyanakkor kitűnő lehetőség arra is, hogy a régió kevésbé ismert részeire, további természeti értékek, települések felkeresésére ösztönözze, irányítsa az ideérkezőket. A Bakony-Balaton Geopark kialakítása révén egy Európában
jól működő, a földtani természeti értékek bemutatására alakult szervezet részévé
válunk (European Geoparks Network), mely további látogatókat vonz a térségbe.
A fejlesztés célja a Levendula Ház Látogatóközpont megépítése, mely a BakonyBalaton Geopark keleti kapuja s egyben a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei
Európa Diplomás terület látogatóközpontjának szerepét is betölti. A létesítmény feladata az lesz, hogy a Tihanyba érkező nagyszámú látogató számára bemutassa a
Tihanyi-félsziget, a Balaton-felvidék természeti értékeit, és további helyszínek felé
irányítsa az érdeklődőket.
A bemutatóhelyen kialakítandó interaktív kiállítás és a hozzá kapcsolódó programok
színvonalas és tartalmas időtöltést kínálnak, önállóan is vonzó lehetőségként jelentősen javítva a programkínálatot. A bemutatóhely külső és belső kialakítása, a bemutatás módja megteremti a kapcsolatot az épített környezet és a természeti területek
között, valamennyi korosztálynak látványos, szórakoztató időtöltést, s ugyanakkor
hasznos, a természet értékeinek megismerését és védelmét szolgáló ismereteket
nyújt. A bemutatóhely kialakítása során fontos szempont a megújuló energiaforrások
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és a környezettudatos módszerek alkalmazása, bemutatása és népszerűsítése. A
bemutatóhely földrajzilag is rendkívül kedvező helyen épül: a Bakony-Balaton
Geopark, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a Tihanyi-félsziget Vulkáni Képződményei Európa Diplomás Terület kapuja, fogadó-, bemutató-, és továbbirányító-egysége
egyben.
A projekt során mintegy 650 m2 alapterületű épületegyüttes épül fel, melyben három
tematikus interaktív kiállítást, egy 100 fő befogadására képes előadótermet, természetismereti foglalkoztató-termet és információ-bázist alakítunk ki. A látogatóközpont
parkja szervesen illeszkedik az épülethez, része a bemutató programoknak.
A létesítmény fűtését talajvíz-hőszivattyús rendszerrel és napkollektorokkal biztosítjuk, fosszilis energia felhasználása nélkül.
A fejlesztés teljes bekerülési költsége nettó 340 316 000,- Ft, melyből 85 %-os támogatási szint mellett 289 268 600,- Ft-ot a KDOP-2.1.1/D „A balatoni térség turisztikai
vonzerejének növelése” című pályázati forrásból, a maradék 15 %-ot pedig a Vidékfejlesztési Minisztérium által biztosított önrészből finanszírozzuk.
A Levendula Ház Látogatóközpont megnyitására várhatóan 2011. májusának végén
kerül sor, a létesítmény egész éves nyitva tartással működik.

További információ kérhető a projekt vezetőjétől:
Vers József tájegység-vezető
E-mail: versjozsef@gmail.com
Telefon: +36 30 491 0073
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