
Ráckeve

„Élményekkel teli kikapcsolódás”

Kristály Hotel ****



Ráckeve legszebb szállodája a néhány éve nyílt Kristály Hotel Budapesttől 1,5 órányira, a Duna melletti idillikus

környezetben kínálja színvonalas szolgáltatásait az 5 hektáros Aqualand komplexum területén.





Ligetes-parkos, 

Idilli környezet

Összesen 25 db szobával várja 

vendégeit

Feltöltődést és kikapcsolódást 

kínál

Tökéletes a csend és nyugalom 

szerelmeseinek

Wellness részleg

Számos programlehetőség



Standard szoba

Az erkélyes szobák a parkra 

néznek

Fürdőkádas fürdőszoba

Igény esetén plusz pótágy vagy 

babaágy kérhető

Hajszárító

TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

2-3 fő számára ideális



Panoráma szoba

Az erkélyes szobák a 

medencékre néznek

Zuhanyzós fürdőszoba

Igény esetén plusz pótágy vagy 

babaágy kérhető

Hajszárító

TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

Akadálymentesített is elérhető



Standard lakosztály

Dupla erkélyes szoba az emeleten, 

medencére néz

Igény esetén plusz pótágy vagy 

babaágy kérhető

Kihúzható kanapé a nappaliban

Sarokkádas fürdőszoba

Hajszárító, TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

Vízforraló, instant kávé, tea

2-5 fő számára ideális



Superior lakosztály

Dupla panoráma teraszos 50nm szoba a 

földszinten, medencére néz

Igény esetén plusz pótágy vagy babaágy 

kérhető

Kihúzható kanapé a nappaliban

Sarokkádas fürdőszoba

Hajszárító, TV, Wi-Fi

Minibár, Széf

Vízforraló, instant kávé, tea

2-6 fő számára ideális



Kristály étterem

A tó partján elhelyezkedő
körpanorámás Kristály Étterem 

megújult konyhája és a világjáró chef 
gasztronómiai ínyencségei betekintést

engednek a kulináris élvezetek
nemzetközi világába.

Több, mint 40 féle helyi, friss
alapanyagokból, modern 

technológiával készült ételsorból
válogathatnak kedvükre, legyen szó

tányérszervizes vagy akár
svédasztalos ellátásról.

A Mediterrán kert 25-30 főig nyújt
családias, kényelmes elhelyezést

csodás panorámával a medencékre, 
közvetlen kapcsolatban a Kristály

Étteremmel.



Tóparti Grillterasz

Kiválóan alkalmas grillpartyk, 

céges rendezvények 

lebonyolítására.

A lélegzetelállító kilátás mellett 

a megszokott luxus kényelmet 

napernyők, kerti bútorok és 

magas színvonalú kiegészítők 

biztosítják, közvetlen átjárással a 

medencékhez.



Legyen szó konferenciáról, ötletelésről, workshopról vagy csapatépítő tréningről, az 5 hektáros, 

ősfás parkkal övezett wellness komplexum, a 150 fős, technikailag teljesen felszerelt 

rendezvényterem, az 1040 méteres mélységből feltörő gyógyviz, valamint a széleskörű szabadidős 

lehetőségek lehetővé teszik a munkatársak hatékony fejlesztését, a vállalati értékek erősítését 

éppúgy, mint a rekreációt és a feledhetetlen közös élmények megélését.

Rendezvények - 150 főig



Konferenciatermek / Teremkapacitások

Terem Méret (nm) Állófogadás Színházi Bankett

Mediterrán Kert 40 25 fő 20 fő 15 fő

Panoráma terem 150 130 fő 120 fő 80 fő

Kristály étterem 140 80 fő 80 fő 60 fő

Szekció terem 25 10 fő 10 fő 0 fő

5 hektáros ősfás park, mely alkalmas outdoor tréningek megtartására (vetélkedők, 

ügyességi játékok, kincskereső feladatok)

Svédasztalos reggeli, tányérszervizes vagy svédasztalos ebéd és vacsora, 

kávészünetek és bekészítések

Aqualand kültéri élménystrand, csúszdapark (szezonális) és egész évben elérhető

beltéri wellness, fürdő részleg használata.



150 fős rendezvényterem komplett technikával (flipchart, wifi, hangosítás, 
vetítővászon, projektor) külön 30 nm-es, medencékre néző terasszal

Panoráma terem



10-14 fős szekciótermek LCD televízióval, internet elérhetőséggel, 
mobilvászonnal, flipchart táblával és projektorral állnak rendelkezésre.

Szekciótermek 



A gyönyörű, napfényes, körben ablakos mediterrán kert panorámával a medencékre és a tóra, 
kellemes helyszínt biztosít kisebb céges megbeszélések és tréningek számára (50" televízió, 

flipchart,mobilvászon, projektor).

Mediterrán kert



Aqualand

Az élménystrand komplexum kora 
tavasztól késő őszig várja vendégeit

Szabadtéri termálvizes medencék:
Sport-, élmény-, gyermek-, ülő-, 

sodrófolyosós- és úszómedence

Vízi koktélbár

Szaunavilág

Fedett fürdő

Spa szolgáltatások

Gyógykezelések

4 óriás csúszda



Kerékpár bérlés

Szauna felöntések

Tradícionális finn szauna estek

Éjszakai fürdőzés

Gasztronómia

Horgászati lehetőség a szálloda saját 

kis taván vagy a Ráckevei-Dunán és 

a környékbeli tavakon

Egyéb programlehetőségek



Középkori kalandozás az Emese Parkban Szigethalmon

Tanösvény Szigetbecsén, Szigetszentmiklóson

Gokartozás, quadozás Kiskunlacházán

Vadaspark Szigethalmon

Lovaglás a közelben, vagy akár Apajpusztán

Dunai hajósprogramok széles választéka

Lövészet, íjászat, siklóernyőzés

Pálinkafőzde látogatás

Szőlőbirtok és pincészet látogatás borkóstolással Szigetcsépen

Lovaskocsis városnézés a festői szépségű Ráckevén, szombaton a híres ráckevei vízi 

piac meglátogatásával

Szabadidős programajánlatok





Egyéb szolgáltatások

SZÉP kártya elfogadóhely

Bababarát szálláshely



Kapcsolat

Szerzői jogok: Ez a dokumentum a Hotel Sales Solutions Kft. tulajdona. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik.

A tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a dokumentum egészének vagy részeinek feldolgozása, terjesztése.


