
::: : EGYKORI KŐSZEGI STRAND TERÜLETE   ::::
Former open-air swimming-pool in Kőszeg

Terület megnevezése / Plot number Kőszeg, volt Strand területe (2057, 2113 hrsz.)

Besorolás / Category Barnamezős  - Egyéb hasznosítású terület  / Brownfi eld - Other development area    

Településszerkezeti elhelyezkedés / Location Belterület / Inner area

Rendezési terv szerinti besorolása / Classifi cation Különleges terület – K-E3 / Special zone

Indokolt-e valamilyen környezeti kárelhárítás / 
Damage prevention necessary?

Nem / no

A terület eredeti/régi funkciója / Original/former function Strand

Terület nagysága / Area of site  19000 m2 ; (kiszolgáló épület / service buliding kb. 150 m2; 
medencék / pools kb. 1500m2)

Épület állaga / Condition of the building Felújításra szorul / In need of renovation           

Közművek / kapacitás /
Public utilities / Capacity

Vízbekötés / water
Szennyvízcsatorna / sewer
Gázellátás / gas
Villany / electricity
Telefon / telefon
Internet / Internet

igen / yes
igen / yes
igen / yes
igen / yes
nem / no
nem / no

Megközelíthetőség / Accessibility Autópályától való távolsága / Distance from motorways: S31: 15 km; M1: 105 km
Fő közlekedési úttól való távolsága / Distance from main road: 500 m
Autóbusz megállótól való távolsága / Distance from bus stop: 500 m
Vasúti megállótól való távolsága / Distance from railway station:  500 m

Tulajdon jellege / Type of property Önkormányzati / Municipal   

Az ingatlan tehermentes / Unencumbered property Igen / yes 

Egyéb információ / Additional information Az ingatlan kiválóan alkalmas látvány és élményfürdő kialakítására 80-120 fő befoga-
dására alkalmas fedett résszel, és további 120-180 fő fogadására a szabadtéren. A well-
ness szolgáltatásokkal ellátott vendégfogadásnak megfelelő épület (hotel, gyógyszálló) 
létesítésére az élményfürdő kapcsolt funkciójaként a strandfürdőtől délre lévő szintén 
önkormányzati tulajdonú területen nyílna lehetőség. 
The site is perfectly suitable for building up a wellness spa with a roofed pool for 80-120 
people. The adjacent site, owned also by the Municipality, south to the property is suitable for 
the establishment of a wellness or health hotel. 

Elérhetőség / contact: 36 (94) 562 511

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



A Kőszegi-hegység lábainál, a Gyöngyös-patak völgyében fekvő 
Kőszeg egy kiemelkedő természeti és kulturális értékekkel rendelke-
ző határmenti történelmi kisváros. Fejlődő idegenforgalma mellett 
az ipari-kereskedelmi és oktatási hagyományaira alapozva a város 
célja a környezethez illeszkedő, s egyben innovatív fejlesztések meg-
valósítása és elősegítése. Az ingatlan a városközponthoz közel, 
a Gyöngyös patak közvetlen közelében, a Kórház utca, Alsó körút és 
a Strand sétány által közrefogott területen található. Az ingatlan a 
87. számú főút városi elkerülő útjáról a Strand sétányon keresztül, 
zsákutcából nyílóan közelíthető meg. Parkolás a sétány mentén, 
illetve a jelenlegi bejárat előtti – eddig is parkolóként használt – te-
rületen biztosított. Az ingatlan felszíne jellemzően sík, a sétány túlol-
dalán, óriási parkkal övezet kastélyépület, általános iskola működik. 
A terület keleti-délkeleti irányból kertvárosi lakóövezettel határos, 
míg nyugatról a Gyöngyös patak parkosított medre húzódik.

Kőszeg, lying at the foothills of the Alps in the valley of the Gyöngyös 
Stream, is a historical bordertown that can boast of an outstanding natural 
and cultural heritage. Besides developing tourism, the town – by taking 
advantage of its old traditions in trade and education - aims at promoting 
innovative developments in harmony with the environment. The property 
is located not far from the towncentre along the Gyöngyös Stream, in the 
triangle bordered by Kórház Street, Alsó Street and Strand Esplanade. It can 
be reached through Strand Esplanade from a blind alley. Parking is possible 
along Strand Esplanade and in the car park at the entrance of the area. The 
territory is fl at. On the other side of the Gyöngyös Stream  there is a huge 
mansion with a grand park functioning as a school. The site is bordered by 
detached houses from the east, and by the orderly bank of the stream from 
the west.
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