Duna Relax & Event Hotel, a gyerekmentes pihenés szakértője
A ráckevei Duna Relax & Event Hotel Magyarország legújabb négycsillagos
felnőttbarát szállodája, amely kényelmi szolgáltatások rendkívül széles
skáláját kínálja örökifjak számára, valamint változatos programokkal,
romantikus csomagajánlatokkal áll a kettesben érkező romantikára és
kikapcsolódásra vágyó párok rendelkezésére.

A hotel 47 szobájának berendezése, valamint a wellness és a vendégtér kialakítása neves
belsőépítészek kézjegyét viseli magán. A ráckevei Duna Relax & Event Hotel Budapesttől alig 50 kmre, egyórányi autóútra helyezkedik el. A Duna partján, közvetlenül a ráckevei híd lábánál álló
szállodánkban antik római wellness kalandokban és a gyerekmentes pihenés élményében lesz része
Önnek és párjának.
A hangulatos sétákra csábító Duna part páratlan romantikája, klasszikus eleganciával berendezett
szállodánk – közvetlenül a folyóra néző ablakokkal és teraszokkal rendelkező szobákkal –, árnyas
kertünk kis tavával, szabadtéri strandunk élményelemekkel felszerelt medencéje, a különleges ókori
római wellness birodalmunk és a különleges felnőttbarát szolgáltatásaink együtt mind-mind az Önök
maximális kényelmét és nyugodt pihenését szolgálják.
E festői környezetben olyan pihenést kínálunk Önnek, mely nem csak egyszerű lazítás. A pihenéshez a
wellness élmények mellett páros programokat ajánlunk, így része lehet történelmi sétában,
„időutazásban”, csónakos piaclátogatásban, napüdvözlő jógában, mandalakészítésben, sportos és
harmonizáló programokban. Kerékpáros és vízi túrákhoz kenukat, csónakot és kerékpárokat
díjmentesen kölcsönözhetők a recepción, ahol kollégáink túraútvonalakat is javasolnak az
érdeklődőknek.
Itt az ideje visszacsempészni néhány különleges pihentető napot a hétköznapok sodrásába, amikor
nem apuként és anyuként, hanem férfiként és nőként választják meg kikapcsolódás helyszínét.
Minden szülő megérdemli, hogy néhány napig csak körülöttük forogjon a világ, hogy aztán kipihenve,
friss energiával feltöltődve tudjanak visszatérni a hétköznapokba, és ismét a gyermek kerüljön az élet
középpontjába. A Duna Relax & Event Hotelben Önökre is gondoltunk, amikor felnőttbarát
szállodaként olyan szolgáltatásokat és programokat állítottunk össze, melyek korosztálytól
függetlenül, kifejezetten a kettesben érkező felnőttek számárára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget.
Szállodánk a NAK tagságának és dolgozóinak a hotel saját internetes oldalán (www.wellnesshotel.hu)
történő, illetve a személyes foglalás esetén a feltüntetett foglalási árakból 10% kedvezményt biztosít.
Egyéb internetes közvetítői oldalakon keresztül történő foglalások esetén a foglalási árakból 3%
kedvezmény jár. A kedvezmények igénybevételének pontos feltételeiről a „Kedvezménypolitikai
Nyilatkozat” nevű dokumentumban található részletes leírás.

