
Változó világunkban az erdõgazdálko-
dók igyekeznek a kor kihívásainak ele-
get tenni. Keresik az új megoldásokat,
és olyan tevékenységeket is felvállal-
nak, amelyek korábbi ismereteink sze-
rint nem tartoztak a szorosan vett
erdõgazdálkodásba. Ide sorolható, hogy
a SEFAG Zrt. szállodát nyitott a zselici
erdõk közepén, Kardosfán. 

Az egykori Esterházy erdészlak fenn-
állása óta mindig erdészeti célokat szol-
gált – legutóbb, 1984 óta a SEFAG leg-
elegánsabb, s legnagyobb befogadó ké-
pességû vadászházaként mûködött. A
napjainkra szükségessé vált felújításá-
hoz a cég kereste a pénzügyi lehetõsé-
geket, és pályázatok révén jutott forrá-
sokhoz egy, a meglévõ vadászház át-
építésével és jelentõs kibõvítésével járó
ökoturisztikai centrum kialakítására. A
450 millió forintos beruházáshoz az
ÁPV Zrt. tõkeemelés címen 129 millió
forintot juttatott, a Regionális Operatív
Program keretében 136 millió forintot
kaptak, a fennmaradó összeget a
SEFAG Zrt., saját forrásból fedezte. 

A beruházás sikeresen megvalósult
és október 17-én dr. Kolber István ál-
lamtitkár, valamint Koleszár István, az
ÁPV Zrt. erdészeti és agrárgazdasági
igazgatója ünnepélyesen felavatták a
Hotel Kardosfa*** Ökoturisztikai Köz-
pontot.

– Somogy legértékesebb erdei, szigo-
rúan védett területei a Zselicben találha-
tók, emiatt a vadlétszámot csökkente-
nünk kellett. Ha kevesebb a vad, keve-
sebb vadászvendéget tudunk fogadni –
mondta Barkóczi István vezérigazgató.
– Ezért gondoltunk arra, amikor a felújí-
tásra érett kardosfai vadászház jövõjét
latolgattuk, hogy inkább az ökoturiz-
mus felé nyitunk. Kardosfa – amellett,
hogy nyugalmat sugárzó, gyönyörû
erdõk veszik körül – földrajzi elhelyez-
kedése miatt is igazi turistaparadicsom-
má nõheti ki magát, ahonnan gyalogos,
kerékpáros, lovas vagy buszos kirándu-
lások is megtehetõk. Egyforma távolság-
ra van a villányi borvidék vagy a Bala-
ton-part, de el lehet menni Igalba, Hé-
vízre is. Kerékpárral pedig felkereshetõ
Szenna, Bánya, Bõszénfa, Patca és a
környék számos más kirándulóhelye.
Az sem utolsó szempont, hogy az új lé-
tesítmény a hátrányos helyzetû térség-
ben huszonhárom embernek ad megél-
hetési lehetõséget, míg a külsõ kapcso-
latok (lovas turizmussal, programszer-
vezéssel, utaztatással stb. foglalkozó

vállalkozások) révén legalább további
ötven ember, illetve család megélheté-
sét segíti. 

A wellness szolgáltatásokat is nyújtó
szálloda negyvennyolc férõhellyel ren-
delkezik. A csendes, nyugodt környe-
zet kiválóan alkalmas elmélyültebb

programok lebonyolítására: konferen-
ciák, továbbképzések, termékbemuta-
tók, állófogadások és egyéb szakmai,
vállalati, illetve családi rendezvények
helyszíne is lehet, melyhez a szükséges
technikai háttér rendelkezésre áll. 
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