Ráckevei faházas Villapark
Standard árak 2020
A csomag tartalma:






Szállás légkondicionált, fűthető faházas apartmanban reggelivel vagy önellátással,
Az Aqualand Termál- és Élményfürdő korlátlan használata
Welcome Drink kupon – személyenként 1 pohár pezsgő a Beach Clubban
Fürdőköpeny és törölköző bekészítés
Ingyenes parkolás közvetlenül az apartman mellett

Spa - Fedett fürdő:
❖
❖
❖

feszített víztükrű 4 sávos úszómedence 26-27 c
gyógyvizes élménymedence 36-38°C-os
családi élménymedence 33°C)

Vitál Központ
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

infraszauna,
bio szauna,
aromaterápiás szauna,
mester szauna (forgalomtól függően időszakosan üzemel),
gőzkabin, sókabin,
tepidárium,
szabadtéri termálvizes ülőmedence,
hideg vizes csobbanómedence élményelemekkel,
szauna dézsa,
Kneipp-kúra,
korlátlan forró tea és ásványvíz fogyasztás
ingyenes szauna felöntések

Nyári főszezonban (2020.06.15-08.31) a fentieken kívül az Aqualand termál és- élménystrand
használata (csúszdapark nélkül).

Termál strand
❖ Termálvizes élmény medence, vízbe süllyesztett koktélbárral, 33-35 °C
❖ Gyermekmedence kalózhajó csúszdával, kalózvár vízi ágyúkkal, 30-33 °C
❖ Termálvizes családi élménymedence vízi gombával, víz alatti pezsgő ágyakkal
33-35 °C
❖ Sportmedence vízi kalandpályával - kötélpálya úszó lápokon
❖ Sodrófolyosó 24-28 °C
❖ Kültéri 3 sávos úszómedence, 24-28 °C
❖ Vízi röplabda medence, 24-28 °C
❖ Szabadtéri termálvizes medence, 31-33 °C
❖ Szabadtéri gyógyvizes medence 38 °C
❖ Napozóágyak, napernyők a teljes területen - a készlet erejéig
❖ Játszótér, Ízek Utcája
Sporteszközhasználat: Röplabda, focilabda, csocsó, billiárd, kerékpár

Standard árak a 2020 évben
(Kivéve kiemelt időszakok és ünnepek)
Időszak

Ellátás típusa

Hétköznapokon
(vasárnaptól
csütörtökig)

Elő- és

Önellátással

11.900,- Ft/fő/éj

13.900,- Ft/fő/éj

Reggelivel

13.790,- Ft/fő/éj

15.790,- Ft/fő/éj

Önellátással

13.900,- Ft/fő/éj

15.900,- Ft/fő/éj

Reggelivel

15.790,- Ft/fő/éj

17.790,- Ft/fő/éj

(2020.01.02-06.14.)

utószezonban
(2020.09.01-12.22)

Főszezonban
(2020.06.15-08.31)

Gyermek kedvezmények, felárak:
 0-2,99 éves korig:
 3 - 9,99 éves korig:
 10 - 13,99 éves korig:

ingyenes szállás
50 % kedvezmény a szállás árából
30 % kedvezmény a szállás árából

Hétvégén
(péntek és szombat
éjszaka)

Reggelis felár:





+ 1.890,- Ft/fő/éj
10 - 13,99 éves korig: 1.690.-Ft/fő/éj
3 - 9,99 éves korig: 1.390.-Ft/fő/éj
0 - 2,99 éves korig: ingyenes

A reggelit tartalmazó étkezést az Aqua Land területén, az apartman házaktól
mindössze pár lépésre található Tókert Csárdában kínáljuk.
Az idegenforgalmi adó:
A helyszínen fizetendő, 18 és 70 év közötti Vendégeink részére: 400,- Ft/fő/éj.
Egyéb információk:
 Villaparkunk közvetlen összeköttetésben áll az Aqua Land Termál és
Élményfürdővel (www.aqua-land.hu), amely felejthetetlen élményeket biztosít Mindenki
számára. Vendégeink részére a fürdő szolgáltatásait ingyenesen biztosítjuk, de használata nem
kizárólagos, külsős Vendégek is látogatják.
 Az apartmanok az érkezés napján 14.00 órától, az elutazás napján 10.00 óráig állnak
rendelkezésre, a fürdő és a wellness részleg használata az érkezés és távozás napján is, a fürdő
teljes nyitva tartási idejében a Villapark ajándéka.
Az apartmanokról bővebben:
A ráckevei faházas Villapark az Aqualand Termál- és Élményfürdő területén helyezkedik el, ősfás,
csendes környezetben.
4 fő illetve 6 fős, fűthető faházakkal várjuk a pihenni vágyókat:
 A 4 fős apartman 40 m2, 1 db franciaágyas hálószobával, (2 fő) nappali (2 fő),
konyha – étkező és fürdőszoba helyiségekkel rendelkezik.
 A 6 fős apartman 36 m2 nagyságú, melyekben 2 db külön hálószoba (2-2 fő),
nappali (2 fő), konyha-étkező és fürdőszoba helyiségek kapnak helyet.
Minden apartmanunkhoz saját terasz és gépkocsi beálló tartozik. Az apartmanok
felszerelt konyhával és étkező résszel rendelkeznek.
Konyha felszereltsége: hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, indukciós főzőlap,
kávé-/teafőző, kenyérpirító, evőeszközök, tányérok, poharak, edények.
Minden apartmanunk riasztó berendezéssel, széffel, LCD TV-vel rendelkezik.
Az apartmanok a beltéri fedett fürdőtől mintegy 100 méterre helyezkednek
el.
Kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken:
 Telefonon:
 E-mail-ben:

+36-20/405-3355
villapark@aqua-land.hu

