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SAJTÓKÖZLEMÉNY   

NÉGY CSILLAG - SZEBB HONLAP: TOVÁBB NÖVELI VONZEREJÉT A HARKÁNYI XAVIN HOTEL 

 

Nem csupán maga a Xavin Hotel újul meg kívül-belül, de a világhálós megjelenése is. Az épület 

kétéves átalakítása a vége felé jár, a Xavin heteken belül immár négycsillagos szállodaként nyílik 

meg újra. A 94,5 millió forintos pályázati támogatással megvalósuló beruházás keretében a harkányi 

hotel honlapja is tovább szépült.  

 

A „Megújul a harkányi Xavin hotel” projekt lezárásával az eddig háromcsillagos minősítésű szálloda átlép a 

négycsillagos kategóriába. Ezt azt jelenti, hogy a feltöltődni vágyókat a korábbinál is modernebb, nívósabb, 

gazdagabb kínálatú hotel fogadja majd. A Xavin azonban nem csupán a 34 nagyon igényes szobájával, 

sokféle wellness- és egyéb szolgáltatásával igyekszik tökéletesen kiszolgálni vendégeit: a weboldalának 

arculatát is átalakította, hogy a világhálón is tovább növelje vonzerejét. 

 

Az átalakított, elegáns honlap a színeivel, hangulatával és tartalmával is illeszkedik a szálloda kezdődő új 

korszakához. A szövegek és a fotók segítségével a látogató jobban megismerheti Harkányt, és teljes körűen 

tájékozódhat a hotel szolgáltatásairól, szoba-, wellness- és éttermi kínálatáról. Tulajdonosai azt remélik, 

hogy a - rövidesen már több nyelven is elérhető - weboldal révén még több érdeklődő figyelme irányul a 

Xavinra - magyar, német, angol, cseh és orosz pároké, üzletembereké, családoké, csoportoké, kerékpáros 

turistáké, allergiásoké, mozgásszervi betegséggel küzdőké egyaránt. 

 

A honlap természetesen az aktuális csomagajánlatokat is tartalmazza. A szálloda december 25-étől áll 

nyitva a vendégek előtt, és karácsonytól még hónapokon át a korábbi díjszabásnál marad. Tehát aki a 

Xavint választja, az most egy ideig háromcsillagos árakon négycsillagos szolgáltatást vehet igénybe. 

 

A fejlesztésre az Új Széchenyi Terv Dél-Dunántúli Operatív Programja keretében a Xavin Vendéglátó Kft. 

pályázott. A „Megújul a harkányi Xavin Hotel” című projekt (pályázati azonosító szám: DDOP-2.1.2-12-2012-

0004) 94,5 millió forint támogatást nyert el. A kivitelezés 2012. november 9-én kezdődött, és 2014. 

december 31-én ér véget. A beruházás a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, segítségével a 

cég tíz munkahelyet tud megőrizni és három újat teremt. 

 

További információ: 

Végi Jánosné tulajdonos, Xavin Vendéglátó Kft. 

Tel./fax: +36 72 479 399; email: xavin@xavin.hu; honlap: www.xavinhotelharkany.hu 


