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A Múzeum Szálló elkészültével (1991. szeptember) lassan beindul az idegenforgalom
Szentegyházán.

A település előnyös földrajzi fekvése, a táj varázsa, a Hargita közelsége egyre több turistát
vonzott.

A Szálló bővítésére a környező székely házak gazdasszonyait győzte meg az Alapítvány pár
tagja a vendégfogadás előnyeiről.

A Filharmónia által szervezett faluturizmushoz jelen pillanatban (2006) 24 állandó ház tartozik.
Ezek hivatalosan minősített, szobánként két ágyas, fürdőszobás falusi házak. Legtöbb esetben
az udvaron csűr, pajta, benne állatok teszi érdekesebbé ezeket a székely portákat. A Szálló
közelében kialakított vendégfogadó házak ellátottsági- és komfort színvonala évről évre nő.

Az érkező-, többgyermekes vendégcsaládok, baráti társaságok számára 6-8, akár 10 ágyas
szállást is tudunk biztosítani.

A Gyermekfili-turizmus kapacitása így meghaladja a 120 főt, a Múzeum Szálló ágyaival
kiegészítve akár 150 személyt is vendégül fogadhatunk.

Kivételes alkalmakkor (pünkösdi búcsú) más vendégfogadó házakat is beszervez az Alapítvány
a megnövekedett szállás-igények kielégítésére.
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Csoportos érkezéseket, látogatásokat előzetes bejelentésekkel (érkezés előtt legkevesebb 10
nappal) szoktunk fogadni.

Az Alapítvány idegenvezetési lehetőséget biztosít, lovaskocsi túrákat, gyalogtúrákat szervez.

Autóbusz-bérlési lehetőségeket biztosít elérhető árakon.

Szállás+félpanziós ellátás (közös étkezés) - ára 10-14 euro között mozog.

Az árrés a Gyermekfilharmónia Alapítvány számlájára folyik be.

A faluturizmus színvonalának javítására 2006. februárjában létrejött a Vendégfogadók
Egyesülete. Ennek tagdíjai, hozzájárulási illetékei anyagi alapot biztosítanak a település
csinosítására, szépítésére.

2008. évben a tervek közt szerepelt: - főút, templomtér virágosítása

- patakmeder kitakarítása - minden év tavaszán

- szeméttárolók elhelyezése a Műv. Ház körül

- hirdetőtáblák, falutérkép készítése
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Nagy előrelépést jelent a település számára az, hogy EU pályázati
pénzből elkezdték a több mint 10 km hosszú csatornázási munkálatokat.

2011. - A Gyermekfilharmónia Alapítvány munkálatai révén elkészül a Művelődéi Ház főbejárati
lépcsősora.

2012. - A Gyerekfili 30 éves évfordulójára megszületik a CsűrKaland akadályjátszótér-versenypálya a Filiház udvarán (Bethlen Gábor út, 43 szám). Szintén ez alkalommal
avattuk a Műv. Ház kazettás mennyezetét, mely a Kecset-kisfaludi templom mennyezetének
hasonmása.
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