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A konstrukció célja:
A projekt közvetlen célja a Fenékpusztai Majorság I. fejlesztési ütemének megvalósítása, a terület
turisztikai attrakcióként való működésének biztosítása. Cél, hogy a majorság korhű környezetben idézze
meg a Festeticsek fénykorát, és az idelátogatók ne csupán egy lótartással foglalkozó komplexumot
lássanak, hanem egy a Festeticsek főnemesi rangjához méltó „főúri szabadidő- és pihenőparkot”, amely
komplex és élményelemekben gazdag szolgáltatásokat kínál.
A megítélt többletforrás (108.999.339.- Ft) a „Fenékpuszta majorság fejlesztése I. ütem” című projekt
megvalósításával kapcsolatosan biztosít lehetőséget arra, hogy az eredetileg tervezett
projekttartalommal valósuljon meg a Majorság helyreállításának I. üteme.
A „Fenékpusztai Majorság fejlesztése I. ütem GINOP” c. kivitelezési közbeszerzési eljárás során
beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapmennyiségi tételei mellett a - Támogatási Szerződésben rögzített
tartalommal megegyező - 1. és 2. sz. opció megvalósítása történik meg az alábbiak szerint:
A Kiskastély és a Kancaistálló, mint közbeszerzési alapmennyiségek helyreállítása mellett a külön forrás
lehetőség biztosít a
1. Borjúistálló (portikusz) előtt található útszakasz felújítása
2. Borjúistálló portikusz teljes helyreállítása

A projekt tartalma:
A Fenékpuszta Majorság I. ütem turisztikai vonzerővé fejlesztése négy fő pilléren nyugszik:
1. Kiskastély épületében kiállítótér kialakítása
Az épület földszintjén a Festetics ménest és lótartást bemutató kiállítási tartalom:
a. interaktív és statikus felületek,
b. innovatív elemek a kiállításban,
c. „játékos tanulás” megvalósítása

d. Az
emeleten
múzeumpedagógiai
foglalkoztató kap majd helyet.
2. Kancaistálló
épületében
eredeti
funkció
visszaállítása és multifunkciós tér kialakítása
A felújított kancaistálló méretéből adódóan nem
csupán a lótartás számára lesz megfelelő. Míg az
istálló egyik részében a hagyományos lótartás fog
megvalósulni, addig a másikban egy több funkciós
közösségi tér kerül kialakításra rendezvények, időszaki kiállítások számára.
3. Piknik- és főúri szabadidőpark
Az épületegyüttes déli udvarában kerül kialakításra a Festeticsek korát megidéző piknik és főúri
szabadidő park egy „fényképész stúdióval”. A fotósarokban a látogatókról egy archív képhez
hasonló fotógráfia tud készülni, melyet helyszínen elő tudnak hívni vagy meg tudják osztani
közösségi média felületeiken. A ménes területén lévő kávézóban különböző piknikkosarakat
lehet majd megvásárolni és a helyi termékekből összeállított uzsonnát a park területén
elfogyasztani.
4. Postakocsi járat
A Keszthelyi Festetics-kastélyt és a fenékpusztai ménest a Fenyves allé köti össze. A helyszín
kiemelt attrakciója lesz a menetrendszerűen induló korhű postakocsi járat, ami a Festeticskastély parkjából indul. Fenékpusztán az épületkomplexum északi részén, a Borjúistálló
portikuszánál lesz kialakítva lesz a postakocsi fogadópont.

