Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés-az döntés, ítélet és ígéret.”
Erich Fromm

Kristály ékszer exclusive csomag
Lepje meg Kedvesét egy gyönyörű szép
SWAROVSKI kristály ékszerrel ( a csomagárba
foglalva).Kényeztesse testét lelkét wellness
fürdőnkben! Felejthetetlen élményben lesz része!
A csomag tartalma:
 Szállás exkluzív berendezésű 2 ágyas standard
szobában, vagy 2 légterű superior, illetve nászutas
lakosztályban
 Érkezéskor köszöntő ital
 SWAROVSKI ékszer meglepetés a szobába
készítve!!
 Hűtött pezsgő a szobába készítve
 Érkezés napján gyertyafényes vacsora, 1 pohár borral. (Jó idő esetén a Kristály étterem
teraszán a medencék és a kerti tó partján.)
 Félpanziós ellátás: gazdag svédasztalos reggeli és vacsora szálloda Kristály étteremében
 Megjelölt időpontra rózsaszirmos-gyertyafényes bőrtápláló kényeztető kádfürdő ( lakosztályban
történő elhelyezés esetén)
 Személyenként 30 perc frissítő masszázs
 Ingyenes részvételi lehetőség a péntek esti textilmentes szauna ceremóniákon (mézes, sós,
jeges, sörös felöntések), korlátlan ásványvíz fogyasztással
 Ingyenes részvételi lehetőség az időszakonként megrendezésre kerülő Jóga foglalkozásokon
( Előzetes bejelentkezés alapján)
 Szombati hosszabbított nyitva tartás: Hajnal 01-ig! Romantikus fürdőzés a csillagok alatt…
 Fürdőköpeny használat
 Ingyenes wifi, satelit műhold, szobaszéf használat
 Biliárd asztal használat ingyenesen
 Az Aqualand fedett wellness és termálfürdő korlátlan használata:
 4 sávos úszómedence
 gyógyvizes élménymedence kivetítővel
 termál ülőmedence
 Vitál Zóna korlátlan használata:
 aromaterápiás gőzfürdő
 hang- és fényterápiás tepidarium
 gyógynövényes, aroma és fényterápiás szaunák ( szauna szeánszok)
 Vitál Terasz korlátlan használata:
 Kneipp taposó
 mediterrán pihenő és napozó terasz
 kültéri termál ülőmedence
 hideg vizes csobbanó
 Szabadtéri termálvizes élménymedence (időszakos)
 Szabadtéri forró, gyógyvizes medence: A Kevei gyógyvíz jótékony hatásával, hőmérséklete
egész évben 37 C.
2300 Ráckeve, Strand u.4.
Tel/fax: +36-24-541-550, +36-24-541-551
www.termalhotelrackeve.hu
info@termalhotelrackeve.hu

Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés-az döntés, ítélet és ígéret.”
Erich Fromm

 Nyári szezonban a fentieken kívül az Aqualand termál élménystrand és csúszdapark korlátlan
használata! www.aqua-land.hu – 2013.tól vadonatúj élményelemekkel - vízi kalandparkkal!

További masszázs szolgáltatásaink kedvező áron állnak kedves Vendégeink rendelkezésére:
Svédmasszázs, Relaxáló-, frissítő testmasszázs, Frissítő masszázsok, Akupresszúrás nyak-, váll-, és
hátmasszázs,Reflexológia,Talpmasszázs, állapotfelmérés és tanácsadás, Arc és fülmasszázs,
akupresszúrás kezeléssel, További masszázsaink: Nyirokmasszázs, Passzív kimozgatás, Csonthártya
masszázs, Kötőszöveti masszázs, Szegment masszázs, Lomi-lomi, Yumeiho, Arc- és dekoltázs
masszázs, Végtag masszázs, Talpmasszázs,Cellulitis-, Striák-, Fogyasztó és testmasszázs

A KRISTÁLY ÉKSZER EXCLUSIVE csomagérvényes
2013. október 10-től 2014.december 31 -ig
(kivéve kiemelt időszakok és ünnepek)

Éjszakák száma

Ft/fő/éj
vasárnaptól csütörtökig

Ft/fő/éj
péntek, szombat

4 vagy több éj foglalása esetén

14.900,-

16.900,-

3 éj foglalása esetén

15.900,-

17.900,-

2 éj foglalása esetén

16.900,-

18.900,-

Kedvezmények, felárak:
Gyermekkedvezmények.
 0-4 éves korig: ingyenes
 4-10 éves korig: 50% kedvezmény ( szülőkkel egy szobában )
 10-14 éves korig: 30% kedvezmény ( szülőkkel egy szobában )
 Standard lakosztály felár: 5.000.- Ft / éj, Superior lakosztály felár: 10.000.- Ft / éj
 Parkolás a szálloda teljes területén: 1.000.- Ft/ szgk/éj.
 Az idegenforgalmi adó a helyszínen fizetendő, 18 és 70 év között 300,- Ft/fő/éj.
A szobák az érkezés napján 14.00 órától, az elutazás napján 10.00 óráig állnak rendelkezésre, előtte és
utána a wellness részleg és a strand használata szállodánk ajándéka.
Várjuk Önöket szeretettel!
Aqualand csoport
www.aqua-land.hu
www.termalhotelrackeve.hu
2300 Ráckeve, Strand u.4.
Tel/fax: +36-24-541-550, +36-24-541-551
www.termalhotelrackeve.hu
info@termalhotelrackeve.hu

