BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK A KŐSZEGI ÉS A FELSŐ-RÉPCEMENTI TÉRSÉGBEN
Investment opportunities in the micro-regions of Kőszeg and Felső-Répcemente

:: BŐ – BÜKI-SZÉL ÜDÜLŐ ÖVEZET ::
Bő – Bük-edge holiday resort
Terület megnevezése / Plot number

Bő, Büki-szél üdülő övezet / Bő – Bük-Edge holiday resort

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location

Belterület / Inner area

Besorolás / category

Rendezési terv szerinti besorolása / Classification

A terület eredeti/régi funkciója
Original / former function
Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás /
Damage prevention necessary?
Terület nagysága / Area of site
Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Megközelíthetőség / Accessibility

Tulajdon jellege / Type of property

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property
Elérhetőség / contact:

Zöldmezős - Beépítetlen terület / Greenfield - Unbuilt site

ÜÜ-Sz-2 Üdülőházas üdülőterület / Holiday area with weekend houses - 4,9783 Ha
KÜ-01 Különleges terület / Special zone - 3,5202 Ha
KSZG-01 Kereskedelmi szolgáltató terület / Trade and service zone - 0,1914 Ha
ZKP-01 Zöldterület / Greenspace - 0,4623 Ha; KK-01 Hévízkút / Thermal well;
KK-02 Szvízátemelő KÁ-01 / Sewage pumping station
Kiszolgáló belső utak, közlekedési, közmű terület / Service roads and
other facilities - 1,6244 Ha
Szántó / ploughfield
Nem / no
107766 m2

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Termál kút / thermal well
Internet / Internet

2850 m3/nap
1425 m3/nap
700 m3/h
2x20 KW trafóról
550 m3/h
optikai kábel / fibre-optic cable

Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 40 km; M1: 90 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 5 km
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 1 km
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station: 3 km
Magán / Private

Igen 50% / yes 50%
36 (70) 3866 900

BŐ, BÜKI-SZÉL ÜDÜLŐ ÖVEZET

Bő – Bük-Edge holiday resort

Az ingatlan Bük, Bükfürdő, Bő Lócs községek között, a bükfürdői
golfpálya északi oldalán helyezkedik el, ingatlan-nyilvántartás szerint Bő községhez tartozik, de lokáció szempontjából inkább Bükfürdőhöz kötődik. Személygépkocsival a Bükfürdőt, Lócsot, Csepreget
összekötő utakról közelíthető meg, szilárd burkolatú úton. A községeket elkerülő tervezett főközlekedési utaktól egyenlő távolságra
fekszik. A tervezett utak (pl.: M9) megvalósulását követően az ingatlan közúton való megközelítése könnyebbé válik, de azok zavaró hatása a területet már nem érinti.
A fejlesztések elsődleges célja olyan látványfürdőből, gyógyszállóból,
szállodákból, konferencia- és oktatási központból, apartman-üdülőkből, sport, rekreációs és szórakoztató egységekből álló gyógyközpont
kialakítása, amely turisztikai kínálatát, a programok és szolgáltatások magas minőségét és a fejlesztés komplexitását tekintve teljességgel egyedülálló, mely nem függ a szezonalitástól.
Mindezekhez kész tervek állnak rendelkezésünkre.

The property lies between Bük, Bükfürdő spa resort and Bő, north of the
golf-course. It belongs oﬃcially to the village of Bő, but its location rather
binds it to Bükfürdő spa resort. By car it can be reached from the minor
road connecting the settlements Bükfürdő, Lócs and Csepreg. The property
lies at an equal distance from the planned bypass of the main roads. After
the planned road constructions (e.g. M9 motorway) the site can be reached
easier, but without causing any disturbing eﬀects.
The primary aim of the development is to implement a health resort including spas, a health-hotel, other high-quality accomodation, conference- and
training centres, apartman houses, sports, recreation and entertainment
facilities. The complex, oﬀering a wide range of high-quality programmes
and services in tourism, could provide a unique development opportunity
independent of seasonality.
Well-prepared project plans are already at hand.

