GRANADA KONFERENCIA
WELLNESS ÉS SPORT
HOTEL KECSKEMÉT ****
Kecskemét, Harmónia utca 12.,
6000 Magyarország
Kecskemét, exkluzív, családbarát szállodája, a Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotel a belvárostól néhány percre, az M5-ös autópálya Nyugati lehajtójától 2 km-re, erdő szélén, nyugodt, csendes
környezetben várja vendégeit.
A komplexumban 86 geotermikus energiával működő, fal- és mennyezetfűtéssel/hűtéssel ellátott, erkélyes, elegáns kétágyas szoba, illetve lakosztály nyújt kényelmes pihenést.
A vendégek gasztronómiai kényeztetéséről a magyar és a nemzetközi konyha ínyencségeit felvonultató
önálló Flamenco étterem gondoskodik.
Mint konferencia-helyszín szálloda catering szolgálata magas színvonalon biztosítja a rendezvényekkel
kapcsolatosan felmerülő igényeket a kávészünettől, a háromfogásos étkezésen át a díszvacsoráig. Legmodernebb technikával felszerelt konferenciatermeink befogadóképessége a 10-15 fős megbeszélésektől
a 250 fős ügyféltalálkozókig terjed.
Szállodánk nem csupán üzleti találkozók, konferenciák és csapatépítések helyszíneként áll rendelkezésre. Gyönyörű termeink ideális esküvőhelyszínként szolgálnak, kertünkben kápolnájában pedig akár a
boldogító igent is kimondhatja az ifjú pár. A lakodalomról is gondoskodunk, változatos menükkel, ital
csomagokkal tesszük teljessé a nagy napot.
A teljes ellazulást és kikapcsolódást biztosítja vendégeink számára wellness-részlegünk, ahol Jaccuzi,
feszített víztükrű medence, Kneipp-taposó, melegített pad, finn- és infraszauna, gőzkabin, sókamra,
élménytusoló, valamint térítés ellenében infraszolárium, különféle masszázsok segítik elő a testi-lelki
felfrissülést.

A csomagárak alaptartalma:
• Szállás félpanzióval (gazdag büféreggeli, félpanziós vacsora)
• Wellness részleg korlátlan használata 11.00 – 19.30 között (feszített víztükrű medence, jacuzzi, finn
szauna, infrakabin, sókabin, gőzkabin, merülőmedence, melegített pad, Kneipp-taposó,
élménytusolók)
• Szauna-szeánszok előre egyeztetett időpontokban
• Fürdőköntös bekészítése a szobában (gyermekeknek is)
• szélessávú internet hozzáférés
• parkoló használat
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Egyéb szolgáltatások:
• A 2 hektáros területen focipálya
• 3 profi teniszpálya (1 fedett és 2 nyitott teniszpálya)
• 20 x 40m-es füves futball pálya
• lábtenisz pálya
• 18 pályás minigolf, strandröplabda
• illetve a legmodernebb kültéri fitnesz eszközök várják a sportolni vágyókat
• Ezen kívül számos beltéri szórakozási lehetőséggel, (2 pályás bowling, darts, billiárd, léghoki, asztali
tenisz, csocsó, versenyautó szimulátor)
• korlátlan, ingyenes internettel állunk az Önök rendelkezésére
• A gyerekeket játszótér, beltéri játszószoba és kisállat simogató várja, ahol biztos kellemes emlékeket
fognak szerezni. 2012 júliusában megnyitott Kalandpályánk, amely fantasztikus kikapcsolódás
csapatépítésnek és családi programnak egyaránt.

Megközelíthető:
Autóval: a hotel az M5-ös autópálya Nyugati lehajtójától 2 km-re található. Budapest felől a 85. kilométernél kell lehajtani, majd Kecskemét irányába haladni tovább. Az első körforgalmat az első kijáratot elhagyva kell jobbra fordulni, majd egyenesen haladni tovább a többi körforgalomból. A felüljárót elhagyva
a Granada Hotel táblánál kell elfordulni balra, és egyenesen az utca végén található szállodánk.
GPS koordináták: LAT:46.87636 LON:19.62605
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