
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varázslatos karácsony a Faházas Villaparkban 

A csomag érvényes 2019.12.23.-29. között. 

A Varázslatos Karácsony csomagajánlatunk minimum 3 éjszakától, és 

minimum 2 fő részére foglalható. 

 

„Bár az idő soha meg nem áll és a világ folyton-folyvást változik, a Karácsony 
áldása időtlen-időkig megmarad a béke, az öröm és a szeretet örök ígéretének!” 

 

I. Szállás a Faházas Villaparkban  
 
Az apartman házak közvetlenül az Aqua Land Termál és Élményfürdő 

szomszédságában helyezkednek el, ősfás, csendes környezetben. Az igényesen kialakított, 

kényelmes és ízléses komplex élettér családos Vendégeink kedvelt helyszíne. 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 apartman felszereltsége 

alkalmas a teljes körű önellátásra, a beltéri fedett fürdőtől mintegy 200 méterre 

helyezkednek el a termálstrand közvetlen szomszédságában.  

A 4 fős apartman 40 m2 alapterületű, 1 db hálószobával (2 fő franciaágyon) 

és tágas nappalival (2 fő kanapéágyon), konyha – étkező, fürdőszoba, terasz 

helyiségekkel rendelkezik.  

A 6 fős apartmanjaink 36 m2 nagyságúak, melyekben 2 db 

külön hálószoba (2-2 fő), nappali (2 fő kanapéágyon), 

konyha, étkező és fürdőszoba helyiségek kapnak helyet.  

A konyha felszereltsége: hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, 

indukciós főzőlap, kávé-/teafőző, kenyérpirító, 

evőeszközök, tányérok, poharak, edények. Minden 

apartmanunk riasztó berendezéssel, széffel, LCD TV-vel 

rendelkezik. Fürdőköpenyt és törölközőket biztosítunk. 

Házaink megfelelő hőmérsékletéről termál fűtés és a nyári időszakban 

klímaberendezések gondoskodnak. Minden apartmanunkhoz saját terasz és 

gépkocsi beálló tartozik, a Vendégek díjmentesen használhatják a Thermal Camping szolgáltatásait 

(sportpályák, bográcsozó-grillező terület, mosoda, központi konyha, stb)  



 

 

 

 

A Csepel-sziget élményszigete a termálvíz egész éves ölelésében,  

Aqua Land Ráckeve- Élmény minden cseppjében!  

   
 

 

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 

 

Tradícionális szauna estek, éjszakai fürdőzés. Élmények, melyekről Önnek is 

tudnia kell, ne maradjon le róluk. A fürdő területén változatos programmal várjuk 

Vendégeinket. Aktuális kínálatunkért kérjük, látogasson el közösségi oldalainkra, 

honlapunkra, vagy érdeklődjön munkatársunknál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kedvezmények: 
A csomagot választó Vendégeink részére további kedvezményeink:  

 

Welcome Drink kupon – személyenként egy pohár pezsgő a Mediterrán bárban 

Betyár Kupon - ízes élményekkel várjuk a Tókert Csárdában (foglalásonként 1 db kupon) 

Személyenként egy pohár forralt bor vagy 1 bögre forró karácsonyi tea különlegesség 

Fürdőköntös bekészítés 

Szauna felöntéseken történő díjmentes részvétel 

 

Félpanziós csomagot választó vendégeink részére további kedvezményeink: 
 
2x25 perc "Télies illatok" aromaolajos masszázs 
Meglepetés bekészítés 
 

III. Árak, felárak, kedvezmények  
Csomagárunk tartalmazza a szállás valamint a Fedett Fürdőnk, Vitál Központunk valamint 

a szabadtéri gyógyvizes medence használatát az alábbiak szerint:  

Félpanziós ellátással:     

3 éjszaka foglalása esetén:   110.400.- Ft/2fő/3 éj 

Önellátással: 

3 éjszaka foglalása esetén:   89.400.-Ft/2fő/3 éj 

 

Gyermek kedvezmények: 

 0-2,99 éves korig: ingyenes szállás  

 3 - 9,99 éves korig: 50 % kedvezmény a szállás árából 

 10 - 13,99 éves korig: 30 % kedvezmény a szállás árából  

 

Félpanziós felár:  

+3500.- Ft/fő/éj  

 10 - 13,99 éves korig: 2500.-Ft/fő/éj 

 3 - 9,99 éves korig: 1850.-Ft/fő/éj  

 0-2,99 éves korig: ingyenes  

 

A félpanziós ellátást tartalmazó étkezést az Aqua Land területén lévő 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.  

 

Kérdés esetén forduljon kollégáinkhoz bizalommal az alábbi elérhetőségeken:  

Telefonon: +36-20/405-3355  

E-mail-ben: villapark@aqua-land.hu 

 
Az akciós ajánlat más kedvezményekkel nem összevonható. Az ajánlattétel nem minősül foglalásnak! Kérjük, hogy 

foglalási szándékát e-mailben küldje el részünkre. A foglalását 50 % előleg befizetésével tudja véglegesíteni. Az 

árváltoztatás jogát fenntartjuk! 
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